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మోహినీ సహితుండై న రుక్ళాంగదుని స్వదేశాగమనము 

(అాహ్మాణ వృతాంతము 

రుక్మాంగదుడు 'మోహినితో నుఖంచుట 

ధర్మాంగదుని వివాపహపాము అ 

రాజు మోహినికి గార్రీక మావోత్మరము వివరించుట 

పంచమాశ్వానము 
చాతుర్మాస్య (వత మహా తపము . 

మోహిని రుశ్మాంగదుని |వ్రతనిష్ట మాన్చించుట ,,, 

[పబోధనీ మహిమ 

మోహిని (జావ్మూణుల రావించుట 

మోహిని రుక్నాంగదుని నిందించుచు వెడలుట 

ధ ర్మాంగదుండు. మోహిని ననునయించుట 

రుక్ళాంగదు(డు తన నిశ్చయము నెజింగించుట 

సంథ్యావళీ మోహిాని ననునయించుట 

కాష్ట కీట వృత్తాంతము 

ను[పియయను శ్రీ చరితము 

+4 శ ఉ 
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రత్నావళి వృ తాంతము . 

కాశీరాజు వుతికను గ ండిన్యున కిచ్చి వివావా మొనరించుట 

మాఘ మాస మపామ . 

మోహిని ధర్మాంగదుని రాజు చంపవలెనని కోరుట ... 

ధర్మాంగదుండు తన్ను. జంపుమని తం|డిని గోరుట .., 

రుక్ళాంగ దు(డు సత్యపాలన్నకె పుత్రుని జంపంబూనుట 

రుక్మాంగదుడు సవు_త, కళ _తృముగా ముకి పొందుట 

పురోహొతుడు మోహిొనిసె కోపించుట 

మోపహాని పాపఫల మనుభవించుట 

దేవతలు మోహినికి స్థానమును కల్పించుట 

షమ్టైశ్వాసము 

సూతుండు |బవ్నాజ్ఞాన తత్త మును బోధించుట 
విష్ణు మహిమ 

ఆత్మ _ చేవోదులు 

పర బహ్మ్ తత్వము 

(బహ విద్యా రహస్యము 

వేదాంత రహస్యము 

జీవాత్మ -- పరమాత్మల యెక్యము 

మోకోపాయతహొతము 

పర|బహ్మా రహాన్యార్థము 

పంచానరణాగణ్య నియత లోకములు 

వారి లాంఛన వివరణము 

వెవ్లవ [పతికూలానుభయ భేదములు 

వైప్పవ నియమములు 

నె కుంఠలోకము _ ఆవరణ పంచకము 

నిష్టుమహిమ _- ఉభయ పద[పా ప్తి 

సక్వేశ్యరుని సర్వజ నేచ్చానువృ త్రి 

సనకాదులను విష్ణువు కోరుణించిన విధము 

విష్ణువునకు సనకాదులు విన్న వించుట 

వుల ఎన. శిప్ర్ర సము 

న ప్తమాశ్వా నము 

ఫిస్టువు సనకాదులకు సమాధానము చెప్పుట 



రం 

ధర్మాధ ర్మాథఖిమాన దేవతలు, ఆత్మవృ త్తి ప్రకారము 'దెల్పుట 

శొరసన కాదులకు క. వీషయంబు లెణీంగించుట 

శొరిననకాదులకు ఇ "క్షు పొ ప్రి విధానం జెటీంగించుట 

[వన్లోదుని రకమ ॥ 

హి రణ్యక శిపుండు (బహ్మావలన వరంబులు వడయుట 

_పన్లోదుని జననము 

(పహ్హాదుని విద్యా భ్యానము 

మా హాశ్వానసము 
లా 

[(ధువుని చరిత్రము 

Cel తం డిక్ భగవ త్పభావం జెజింగించుట .. 

పవ్లోదుండు తండికి భ వదుఃఖ స్వరూపం బెలీంగించుట 

హిరణ్యకుడు. వారిభ క్రి కీడుమని (పవ్లాదుని మందలించుట లం 

హిరణ్యక శిపు (శు (పవ్లాదుని పొంసింస భటులం బనుచుట 

(పన్హోదుండు వారి స్మరణ మహిమను గొనియాడుట 

బారణ్యక విపుండు (పన్లోదుసి గజముల (దొక్కాంచుట 

(పహ్లాదుండు చె దై త్యమమారులకు! బరమార్గం జెజింగించుట. 

హిరణ్యక శిపుండు [(పవ్లోదుని విష ప్రయోగాదులకే జాధించుట 

దానవ సురోహితులు (పహ్హాదున్నివెం గృ త్తిం [ద యోగించుట 

పొరణ్యక శివుడు |వవ్వదుని మందిరా గ మునుండి [తోయించుట 
హిరణ్యకశిపుండు (పహ్లోదుని నాగపాళబద్దునిం బేసి సము[దమునం 

| దోయించుట 

విష్ణువు (పత్యతమై (పవ్లోదు సనునయించుట 

నృసింవోవిర్భావము 



తొలిపలుకు 

గతంలో సీతాకల్యాణం (యళ గాన నాటకం), శృంగార సగములు, ఇందు 

మతీ పరిణయం, శ గీత గోవిందము = గీత ఛంగరము, (సంస్కృతం), రాధా 

వంశీధర్ ఏలాస్ నాటక్ (పొందీ), ఏనుగుణ వీరాస్వామీన్ జర్నల్ (ఇంగ్లీషు), 

[శీ విరుపొక _ (శీరామ తామ శాసనములు - నిజయనగర . సా|మాజ్యం - 

ఆరవీటి వంశ చరి థ (73 లుగు = బంగీ ఎ వెక్ళత చందిగ (సంగతం) అన్న 

ఎనిమిది |౫ ౦ ఛాలను పరిశోధ నాత్భ = ఇల్రెన బసు గృషయాలతో ఆంధ (పదే? 

గవర్న మెంటు ఓగయంటల్ సూన్యో(క్కష్ణ cl (బరీ అంట రిసర్చి ఇన్ స్థిటూా సట 

సథతున [పః టించఛచాము. (గ. న 17వ శత్రాబ్లంలో రచించబడిన శ్రీ మద ల్లాడు 

నరసిం?! సి (పణతమె మెన ఎనిమిది ఆశ్వాసాల నారదీయ సురాణాం (ధక్ఫు 38న 

తొమ్మిదవ? గ ౦థంగా (పక టిస్తున్నందుకు సంతోషిసు స్తున్నా ము, మ దాసు ఓరియంటల్ 

మాన్యు| స్కీ క స్సు లె |బరీలో ఉన్న [పఠి ఆధారంగా ఈ వ. పరిష్కరించ బడి 

(సక కటించబడీంది. (శ్రీ పి. సీతాపతి ఐ. ఎ. ఎస్. గారు స్పేట్ అశ్కేవ్స్ డ్రైరక్టర్ గా 

ఉండగా టూ నారదీయ సురా ణాన్ని 'వరటించడాని! రి (పభ స్వ అనుమతిని 

స్వీకరించడం జరిగి పరివ్క_రణకు తగు యేర్చాట్లు చేయడ ంజరిగింది. ఈ నిర్ణయం 

[వశారం నారదీయపురాణంలో ఉన్న ఎనిమిది ఆశ్వాసాలనూ [క్రమంగా ఈ 

. ఫివరింసబడిన విధంగా ఎనిమిది మంది వండితులు పరిష్కరించారు. (పథమా 

నం శ్రీ ఖండన ల్లి లఅభ్మరంజన 0 M. మీ.) ద్వితీయాశ్వాసం శిరోమణి శ్రీ చెలమ 

క రంగాచార్యులు, తృతీయా ళ్వాసం డాకర్ , పల్లా దుర్గయ్య M.A.Ph.D., 

బా 

F 

జో 

wa, 

డా. . అను కకం రా సా చేళ్వరళర్య M.A.Ph.D.,స హూనం డాక్టర్. పి. యళో-చదా © 

రెడ్డి M.A.,Ph.D., నప మాశ్వానం డాక్టర్. జి నీ. ను|బవ్మాణ్యం M.A,Ph.D. 

అష్టమా శ్వాసం డాక్ట "ర్. పొటిబండ మాధ వశ? గట్ట M.A.Ph. D,గార్లు ప పరిమ్మ_రించారు. 

ఈ సరిష్య.గణానంతరం 1971 జు లెలో నేను ఓరియంటల్ మాన్వు[సిస్ట్ఫు 

లై బరీ అండ్ ఎసరి ఇన్ స్టిట్యూట్ కు జాయింట్ లే రో ర్ గా సీయమింవబడిన 
వ 

తరువాత ఆ పదఫిల్ ఉన్న కాలంలో (పక టింపబడిన యుడు [గంథాలేశాప చై_క్ళత 

చందికతో నవ్ యీ నారదీయ పురాణాన్ని దాదాపు రెండు ఆశ్వాసాల 

వరకూ నా అర్జాంగి |$మలి శశమూడి శశికళ సపాకారంతో పసునఃప రిపష్కరించి 
(౧ 

ముది ౧విలంచడం౦ జరిగింది, 

ఆ పిదప ఆం[గ సంన్మ స్ట తెది సొసొత్ర్యాలనూ, ఆం (ధుల చరి [త-- 

సంస్కృృతులనూ బహుముఖంగా పిక సింవజీసి న అభ్యుదయ ముఖంలో నడిపించడానికి 
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గౌరవనీయులైన ముఖ్యమం|తి (క్రీ జలగం వెంగళరావుగారి నాయకత్వంలో 

ఆం(ధ[పదేశ్ [పభుత్వం యెంతో కృషి చేస్తున్నది. ఈ కృషిలో తొలిమెట్టుగా 

ఆం|ధ|పదేశ్ గవర్నమెంట్ ఓరియంటల్ మాన్ఫ్యు|సిప్ల్లు 5 (బరీ అండ్ రినర్ 
॥ (yn 6 యా 

ఇన్స్టిట్యూట్ ను 1-1-1975 శేదీనుంచి నర్వన్వతం్యత ప్రతిపత్తిగల ఒక 

(వ కేక డై_రక్ట లేట్ గా మన ముఖ్యమం 

యేర్పరచి, నా మీద అమేయమైన గౌరవాభిమానాలుంచి నన్ను మొట్ట మొదటి 

తీ @) జలగం వెంగళ రావుగారు 

కైరక్షర్ గా నియమించారు. ఆ తగువాత నా అ ర్లాంగి (శ్రీమతి శభికఖ అవిరళ 

సవాయంతో వై కృతచందికకు ోన్వరూప స్వభావ మవోగ వేస” శాత్శక మైన 

పరిశోధనా రచనచేసి [పకటించడ మేశాక అంతవరకూ మిగిలివున్న ఈ 

నారదియపురాణ [గంథాన్ని సంపూర్ణంగా మూల పతితో సరిపోల్చి చూచి సున; 
పరిస్కరించి నా బహుముఖ పరిళోధనాత్మక మైన “నారదీయవురాణ అమృత 

నవనీతం-_మవహోమధథన సారామృ తం” అన్న సేరుగల రచనతో ఇది [పకటించడం 

జరుగుతున్నది..- అంతేకాదు. ఓరియంటల్ మాన్యు స్కిప్లు ల బరీ అండ్ రిసర్సి 

ఇన్ స్టిట్యూట్ ను పత్యేక _డెరక్ట లేట్ గా వర్పరచినప్పుడు మూడు వేల |గంథాలకు 
లోపుగా - మాత మే ఈ శాఖలో (వాత పతులున్నాయి. ఈ ఎడెరక్ష రేట్ 

యేర్పడిన గత పద్దెనిమిది మాసాల కాలంలోనే వివిధ భాషలలో ఇరవై వేల 
[వాత [ప్రతులుగల బృవా తర [పాచ్యలిఖత గంథాలయం.పరిశోధనాలయంగా దీన్ని 

అఖివృద్ధిపరచే అవకాశం నాకు లభించింది. ఓరియంటల్ మాన్యు[స్కిస్ట్సు _లె బరీ 

అండ్ రినర్చి ఇన్ స్టిట్యూట్ కు నన్ను మొట్టమొదటి డైరక్టర్ గా నియమించడం 
ద్యారా అనేక ముఖాలుగా వివిధ భాషా సంస్కృతులకు సేవచేసే అవకాశం 

కల్పించిన ముఖ్యమం తి (శ్రీ జలగం. వెంగళ రావుగారికి నా కృృతబ్ల తాభివంద నాలు, 

మన భాషా సంస్కృ తీ చర్మితలను వికసింపచేయడ ౦లో ముఖ్యమం తి (శ్రీ జలగం 

'వెంగళరావుగారితో పాటు సాంకేతిక విద్య గిరిజనాభివృద్ధి ఓరియంటల్ మాన్యు 

స్మిపు, ల | బరీ అండ్ రినర్సి ఇనిిటూంట్ __ అఆరా-6లజీ మూంబియమ్?_ 

ద శాఖల నుం వర్యులు స రచయతలు. సమరకులీ వ్ 
రు 

వేత్తలు అయిన (శ్రీ) భాట్టం | శ్రీరామమూ క్రిగారు, ఆర్థిక నమాచారశాఖల మంతి 

శిఖరులు, నువ్భాన్మణులుఅయిన శ) పీశతల రంగా రెడ్డిగారు, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి 

_ అయిన (శ్రీ సి. (శ్రీనివానళా స్త్రి, 1.తు.5. గారు. ఆర్థిక-| పణాళికాశాఖ కార్యదర్శి 

(శ్రీ బి. పి. ఆర్ . విఠల్ 1..5. గారు ఎంతో సహాయపడుతున్నారు. అత్యంత 
సమర్భులు విశాల సహపృాదయులూ అయిన విద్యాశాఖ ఉపకార్యదర్శ (శ్రీ బూరుగు 

పల్లీ రామచం[దారెడ్డిగారు ఓరియంటల్ మాన్య్యు[స్కిఫ్ల న తై|బరీ అండ్ రినర్చి 

ఇన్స్టిట్యూట్ ను బహుముఖంగా  అభివృద్దిపరచడంలో అసాధారణమైన 
సహాయ నపహాకారాలను అందించారు. ఆర్థిక శాఖ జొయింట్ సెక్రటరి సుహృన్మణులు 

శ) యస్. వీ. గిరిగారు, @) బీ, ఆర్ . భూవణంగారు, విద్యాశాఖ జాయింట్ 



౫111 

సెక్రటరి శ) ఆర్. ని. కృవ్ఫన్ I. A. న. గారు, జఇరికశొఖ నపోయ 
(4 

"కొ ర్వవర్శి (శీ), ౩. మోవానరానుగారు, విద్యాశాఖ నప సవకయశార్యదర్భి 
+ IR 

(శ్రీ వి. న్. సుు బహ్మా ణ్యంగారు నీిందుగుండెలణతో యూ శొఖ అభివ లర్ క్. 

ల Pp ల | “nd wn 
యెంతో దోసాదం చేస్తున్నారు. అందురు వీరందరినీ నొ నా దయ 

తో గక మె రొాొవతజ వు ౧దయుకిగమెన గ్ త్రో నుర పూర్వకమైన కృత జ్ఞ్లైరలు, అభ్యు రద యక్రగి మైన కాగ § [5 మాల్గొ అవసర 

మెనప్పుడ లా అండగా నిలుస్తున్న ముఖ్యమం ణి జాయింట్ సెకటకీ, 
రాం ౧ (| 

సవాదయులు, మి తులు (శ్రీ బి. వి యస్. | నకాళ రావుగారికి, 

ముఖ్యమం[తి భనళాధికారి, నవ్ఫాదయ మి[తులు (క్రీ ఎస్. సీతావతిగారికి 

మా వోర్షికాభఖినందనలు--మా శాఖ అభివృద్ధికై వివిధ స్థాయిలలో అ నేకవిధాల 

సహకరించిన విద్యాశాఖ యల్. సెక్షన్ సెక క నాఫీఫర్లు (శ్రీ ఎమ్. ఎమ్. నాయుడు, 

(శ్రీ శాకమూరి దశరథ రావ మయ రుగార్ల కు, అసి బంటు శ్రీ జి ఖ్, (శీనివానరావు, 

(శ్రీమతి నరస్వతీ వెంక టామస్ , చిరంజీవి ఎ. ఇ. 'భాన్కర్లకు నా గంభాకాంకలు. 

tet నారదీయపురాణక్ళ ిని ప్రస పగిమ్మ రిం సంగ ర ఖంగా మూల। సతితి సరిపోల్చి 

చూడడంలో నాకు నపాయఫడిన చిరంజీవులు శె. నిఠల్ రెడ్డి M. 0. 1౬. (తెలుగు 

గినర్బి ఆఫీసర్ ఏకి, (శ్రీమతి న. సరభకుమారి M. A. (తెలుగు రినర్చి ఆఫీసర్ )కి, 

@) కొడవలి సశ్యనారాయణ M. O. L. (తెలుగు పండిట్ )కు నా శుభాళీస్సులు,. 

ఈ నాగదీయపురాణ అమృశనవనీతం..మహోవ మథన సారామృత మవ* 

పరిశోధనార్చచన చెయ్యశంలో బపుముఖా లైన అనేక వినయాలు మవీిగవేషళణా 

ద ఫ్రఫ్టిల్ అనేక పాచీన [(గంథాలనుంచి నంకొలనంచేసి నాకు తోడ్చడిన 

నొ అర్థాంగి (శ్రీమని నడ మూడి శశికళకు నా జ్యేష్ట కుమా నె కుమారి 

వడ్లమూడి జం (క్రీ) B.Sc. (M.A) కి నా ప్యాదయపూగ్వకమైన శుభాశీస్సులు, 

"తలుగు నాగదీయ పురాణాన్ని సంస్కృత నారదీయవురాణంతో సగిపోలి [ 

చూడ డంలోను బృపానా చర దీయ పు రాణాన్ని సరికీలించడంలోను నాకు 

చిగంజీవులు డి. శె. (శ్రీనివాసాచార్యులు ౧. 0.1. (సంస్కృత పండిట్ ) కొడవలి 

సతరనా రాయణ M. O. L., యస్. రా భాగ్య ప్రా M. 0. L., M. A. 

(తెలు గు పండి తులు) సవాకరీంచాగు _ అందుకు వారికి నా శుభారాంథలు. ఈ 

మహావరిశోధనాగచనను "నేను డి ల్ 5 చేను ండగా యొంటో [స మళోర్చి [వొ న నా we) 
ఆఆ కలీ 

జ్యేష్ట కుమా 3 గున్యా జయ శ్రీ B. ఏం. (M. A.)8, శిరంజబీవి కొడవలి సత్య 

నారాయణ M. 0౦. 1. (తెలుగు: పండిట్ ) కు, కె. విఠల్” రెడ్డి M. 1౬కు, 

నా శుభా శీన్సు ల, 

Lat, (గంథానికి ఓ ఏఖధ వర్ధాంలో ఇ చక్కని నుఖచి తాన్ని వేసిన చిత్రకారులు 

(శ్రీ శీలా వీ రాజుగారికి నా పషృదయపూర్వక మైన అభినందనలు, ఆంధ వదేళ్ 

(పభుత్వం (ప్రచురిస్తున్న [గం ఖాలను ఓర్మిత" (భద్దతో ముదిన్తూ అడుగడుగునా 



XIV 

సహకరించి తోడ్చడుతున్న అంధ్రవరేశ్ కెక్ట్సు బుక్ (పెన్ డైరక్టర్ 

(శీ బి. వి. రెడ్డిగారికి, డిప్యూటీ డైరక్టర్ (శ్రీ జి. రామకృష్టారావుగారికి, అసి స్టెంట్ 
అ ల అత్య జ్య ల రొ | 

డైరక్టర్లు 8) పి. నారాయణన్ , (శ్రీ యమ్. ఆర్. సభాపతి గార్లకు కృతజ్ఞ లు 

ముదణ సమయంలో అనేక విధాల నపాకరించిన శ) వి. గంగాధరం, 

a కోకో స చాంండులుం, (శ్రీ వై. (శ్రీ రాములు, (శ్రీ బి. జేమ్సు [వభృతులకు నాశుభాశాంతలు 

ఇట్లు 

నాజ్భుయ మవోద్యక్ష 

వణమూశీ గోలాలక్ళ్రవ్షయ్యం 
(3) లొ 

ళ్ eed 739 
కళా_[పపూర్ణ 

పౌదరావాద్ , డైరక్టర్ 

పే వతర రి ల్ మా సి_పు తె | బరీ ఆంధ(ప థ్ అ ల ఓరియంటల్ మాను (స్కాప్పు లై |బ 

ద్విదశాబ్దు రత్సవదినం అండ్ 

1-11_1976 రినర్చి ఇన్స్టిట్యూట్ 



త 

తలుగు వెలుగు 

పరిపాలనాదకులు 

అంధ [వదోళ్ (వుత్తరం ముఖ్యమంి 

గౌరవనీయ లై నో 

(శ్రీ జలగం వెంగళరావుగారి 

సమాదరణంతో... 

రాజకీయ చే త్ర 

నంథు సెవవలు-వబిమర్భత రొచయిలొలు 

నొంతోఅిల బిద్యాం.. గరి తన నంక్లేయ.. 

అరా, PLL అండ్ మ్యాూంజియము సైట్ ఆ ర్భే / బ్యాం 

ఓరియంటల్ మాన్య [నవ్ లె ల్లా (బరీ అండ్ 

రినర్భొ అన్ నియ్యూట్ కాఖలయం,తి 
ww , 

గొరవనీయు తెన 
దా 

| శి అ ఒల్లో 
శ) భాట్టం శ్రీరామమూరి, గారి 

సహాయ సంపదలతో_ 

అంగధిరాష్హ చరి/తలోనో కాత_అం(భ/నదో్ చర(ళలోనో_ 

ఎద్యాం కాఖ కొర్యందోర్భిగా ఎియవమింవదిణీనో 

యొక్టయెదో జో తౌలుగువ్యూ త 

నంన కట్టు లీవదలు-సా పొత్యాంభీమానులు 

శ) సి. (శ్రీనివాసళాత్త్రి 1.4.5. గొరి 

అండదండలతో _ 

ఆంధప్రదేశ్ బృహ ద్రా స్ట అవతరణ 

ద్విదశాబ్ద్యుత్సవాల సందర్భంగా 

యీ “నారదీయ పురాణం" 

(పకటింసబడింది 





ఈం్య్ర, నం స్క తానీ ఉహ, వోహీత్లం సంనృతోల అఖిన్దట్ధిక్ట్ 

ఈంద్రుప్రు దుబేశ్ గదడ్నమెంోక్ బగంయపంటుడ్ మాను స్మి వక్ 
అజిత wok ఐివోథ్స్, DIE § dere 50 గ 

ద్రత్తకమైన డై BెRక౫4్ గం యర్దలోబుణిమే కాక 
I DoT ఈఆంధ్రవ్రదశీయు 
స SU 2D ఆఅభ్యయాయ వభంజూర 

శుద స్య మింవజన్తూ 

, ఇకిజగు Damne 
శ్ర గడించిన న నతవోశది.వా 

గె రహా 

సొబవేయ శ్రుదాణా అమల నవనీతం - 
వముహమణన సొరొమ్కులం 





న. నషట న. : : 
న్ కళ 

నారదీయపురాణ అమృతనవనీతం౦ం___మహామథన సారామృతం 

వీత 
గౌరవనీయులైన మన ముఖ్యమం తీ 

జలగం వెంగళరావు గారు 

ara a ern wae 





నారదియపురాణ 

అవమృతనవనితం 

(మహామథన సారామృతం) 

రచన ; 

నాజ్జుయ యవోధ్యొత్మ 

డాకర్ వ గోపాలకవ వర్ వడ్లమూడి లకృష్ణ య్య 
cy | అలో ఈర “9% 

ఖా CURA 

జ రకర్ 
CL on) 

ఆంధప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఓరియంటల్ మాన్యు స్కిప్ 

అ(టిరీ అండ్ రిసర్స్ ఇన్ స్టిట్యూట్ 

ఆఫ్ జల్ గంజ్ _ హైద రాబాదు 
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ఆర వాజ్మయం 
ఇష 

“కుతి, స్మృతి వురాకోతివోసా” అన్నది అతి (ప్రాలీనమై, అత్యంత సామా 
న్యమై, సత్యశ్రీ) శోభిత మైన వాక్యం. అయి తే (శుతుల "వెంట స్టే సతు లుద్భ 

వించాయనిగాని, ఆ వెనువెంట నే కమంగా, పురా ణెతివోసాలు అవతరించాయని 

గాని చెప్పడానికి అవకాశంలేదు, “అనంశావై. వేదాః” అన్న వేదచాక్యం [పశారం, 

వేచాలుగాని, వేద దేవులుగాని, వేదర్హులు, వేద చృందన్సులు గాని, అనం తాలు. ఆర్ష 

విజ్ఞాన దృక్పథంతో చూచినప్పుడు వేదబుషులందరూ, వేద్మదస్ట్ర లే కాని, వేద 

నష్టలుశారు. మామూలుగా పండితుల నవారు కూడా గురుముఖతః 'నేర్చుకునేవి 

కాబట్టి గురువు నోటినుంచి ఉచ్చరించడ ౦వల్ల వినడం ద్వారా 'నేర్చుకునేవి కాబట్టి , 

వేదాలకు, (గుతులన్న నామం వచ్చిన ట్లు గతంలో భావించడం జరిగింది, బా స్త వాని 

కిది మూలార్థంకాదు. 'పెదర్హులు వేద దద ష్ట్ర లయ్యారం శే చర్మచతువులై న నే తాల 

వల్ల చూడడంవల్ల కాలేదు. తమ అమోఘ తపసృంపతృలితమైన దివ్యజ్ఞునంతో, 

కో కేంద్రియాలతో వినుకలి కారణంగానే వాటిని నేర్చుకొనడంవల్ల, అవి |శుతు 

లుగా వర్ణించబడ్డాయి. ఈ దృక్పథంతోనేకాక వాస్తవిక దృక్పథంతోకూడా 

ఆలోచించినవుడు వేదాలు అహెరుషేయాలుగా గోచరమౌ తాయి. అనలు, అలౌకిక 

మైన సంస్కృత భావను మన [పాచీనులందరూ, ఏకకంఠంతో “దేవభావ'_ “అమర 

భాషి ఇ త్యాద్యర్థ బోధకాలై న వివధనామాలతో పేర్కొన్నారంటే, వేదాలు 

అపౌరుషేయాలని నిర్ద్వంద్వంగా ఉద్ధాటిం చిన న్తు. ఆర్ష విజ్ఞూనం దృష్ట్యా వేదాలు 

అసౌారుే ఫీయాలేనని ఆచరణ పూర్వకంగా తిరుగులేని విధంగా నిరూపించడానికి 

తగిన మార్గాలు కొన్ని నా పరిశోధనలలో లభ్య మైనాయి. అయినవుడు య ఢా ర్ధస్థితిని 

గుర్తించలేక, ఆర్ష విజ్ఞానం లోతుపాతులు తెలియక, “వేదాలు హౌరుేే షేయాలా? 

అపౌరుే షయాలా?” * అని చర్చించుకుంటూ, చారి తక దృష్టితో రకరకాల ఊవో 

గానాలు చేస్తున్నారం కే, ఇది నేలవిడిచిన సామువంటిదే కదా! 

వేదాలు అనంతాలన్న మాటను అలా వుంచుదాం, వాన్హవానికి "వేదం ఎంత 

[గంథమెనా, వేదం వేదమే కదా !' అంజే ఏశె కమేకదా మరి. అయితే కల్చ 

వృతం వలెనో, కామభేనువు వలనో అనేకార్థదాయకా లై న ఈ వేదమం తా 

వాజ్మయ మహోాధ్యతుని మహామథన సారామృతం 

N—1ii 
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లను (బహ చతుర్ము ఖాలనుంచి నాలుగు వేదాలు ఆవిర్భవించాయన్న మాటను 

విడి చిపెడి కే తనకు లభ్య మైనంతలో విశిష్ట దృక్పథంతో వేద వ్యాసుడు బుగ్భజు 

స్సామాధర్వ భేదాలతో నాలుగు వేదాలుగా విభజించినట్లు కనిపిస్తున్నది. యజు 

“ర్వేదంలో | పత్యకించి కష్ట యజుచేవం, శుక యజుకే(ద మని శెండు ఖీదా 
లం to ౧౧ 

లున్నాయి. అనంతాలై న వేదాలను ఒక అనంతుడే తప్ప లేదా అనంతునీవంటి 

వాడైనా తప్ప మానవమా।త్రుడు మనీషి అయినా, మహర్షి యే అయినా, 

పూర్తిగా అవలోడన చేయడం సాధ్యంకాదు. అతి | పొచీన కాలంలోనే సద విభజన 

జరిగిన తరువాత కూడా, మొత్తం చేదం మాట దేవుకెరుగునుకాని, విభజితాశ్రై న 

వాటిల్లో ఒకొక్కచానె నా అవగాహన చేనుకొనడం మహర్షులక కష్టసాధ్యం 
(op ర | యి వ) భి 

అయిపోయింది. కాగా వాటినీ శాభెపశాఖలుగా విభజించి కొందరు కొందరి 

ఒక్ గాకా శాఖవంతున నేర్చి పరివ్యా దు చెందించడం జరుగుతూ వచ్చింది. కాల 

[క మేణా వివిధ శాఖలను అభ్యనించి పరిరతీంచేవానే కరువై పోవడంతో, అనేక 

"వేద భాగాలకు అసలుకే మోసం వచ్చింది. 

బుగ కజుస్సామాధ ర్వ వేదాలు మనకు పూర్తిగా లభ్యమైనాయని కొందరు 

అనుకుంటున్నారు కాని అది వాస్త వంకాదు. లమహార్షి బుగ్వేదాన్ని 21 రె 

శాఖలుగాను, వైశంపాయన మహర్షి యజుర్వేదాన్ని 101 శాఖలుగాను, జై మిని 

మహర్షి సామవేదాన్ని 1000 ళాఖలుగాను, సుమంత మహర్షి అధర్వ వేదాన్ని 9 

శాఖలుగాను విభజించి (పచారంచేయడంలో సవ ర్హకులై వ_ర్తించనట్లు సం|పదాయ 

సిద్ధ మైన (పసిద్దివున్నది. ఈ చెల, వైశంపాయన, జైమిని, సుమంత మవార్డులే 

రోమహార్షుడ నే నామాంతరంగల నూతమహార్తి కి వివిధ పురాణాలను ఉపదేశించి 

నట్లు వేరొక |పసిద్దివున్నది. 

చేదాదులో విభాగాలూ 

లభించిన బు గ్వేద ౦లో వివిధ అష్ట కాలతోపాటు మండలభాగాలు కూడా 

వున్నాయి. లభ్యమైన కృష్ణ, కక్ష, యజు ర్వేదాలలో అధ్యాయ విభాగా 

లున్నాయి. అష్టాదశ పర్వ సంభృత మైన మహాభారతం పర్వ విభజనతో వున్నట్లు 

అందరికీ తెలిసిందే.  అయి'కే సహన శాఖాత్మకమైన సామవేదంలో, ఇప్పటికి 

లభ్యమైన కౌతుక-జై మిని - రాణాయణీయ నామశాళలై_ మూడు శాఖలలోను 

(ప త్యేకించి రాణాయణీయశాఖలో దశర్మాత- అహీన- కుద- |పొయళ్చి త్ర- స|త- 

ఏకాః భేదాలతో వివిధ సర్వథాగాలున్నాయి. అంశు భారతంలో పర్వవిభజనకు 

సామవేద౦లోని పర్వ విభజనమే మూలాభారం అన్నమాట, లభ్యమైన అధర్వ 

వేదంలోసై తం యజుర్వేదంలో వలెనే వివిధ అధ్యాయాలున్నాయి. 

| వాజ్మయ వుహాధ్యముని 

మ్మ 
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అటి “ 1 . య. వ ద్ర రి ఐ దాది [గం థా లలోవున్న విభా గాత కాలేన [వాబన నామాలన్న ఆర్ష 

అస ధో జన య జి వో లనీ క WO, Ww ఇ ఉల చన చ ని ఇ విజ్ఞాన పరమెన సె. ము గ్వెద౦లి ని అస్ట్ర క వీభాగం మర్శపూర్వకమెనది. [పాణ 

అలో సు ఇట ఆలి క యాలి న అగ 7 eo జ Pp నళ 4 అన అలో 

పూర్వక మైనదికూడా. ఖగొళ, జ్ వ్రతీవ. శాస్త్రాల PEs అష్టమం మర్శస్థానం, 

అయుస్లానంకూడా. అత గంత నిగూ థాలూ (పాణ|వదాలూ అయిన అనూల్య 

విషయాలు కొన్ని ముగిసిన తరువాత అష్షక వీఖాగాన్ని వర్చ్పాటుచనినట్లు కనిపిన్తు 
ట్స య 0 

న్నది. మండలవిభజన వె జ్ఞూనికంగా చక నెమి[ కమాన్ని అనుసరించి యేర్చర చినట్లు 
రా మ్ల a ~ (og) 

a a తల క క్ న 4 7 గ ల ఎ క నిపి నున్నది. బు 'గ్వేదం ర్చ పూర్వకమెన నివిధ సొరమండలాల ర హాస్యాలను 

వెల్లడిం చేది కాగా, యజు ర్వేనం అమృత ళళికళాత్మకమె ఖగోళపరంగా వరమ 

mM vm 
క్ర సుక రము సఖుశ్ళక వె విధా భిన్న భా వటి జానిక ంగా శుక కష పతా! మై ద్వినిధా లె నొ విభిన్న భా గాలను దృష్టిలో 

పటుకొొని అ న్యాయాతశత్చక ౦గా అవతరించింది. సామవేదం క బ్ర-నిళ్ళబ్దళ సంవూ 

రమె బహుముఖ, గాన-(బహి గాన)-మౌనగాన (అంత రాన )-పర్యాన్మక మైనది. ఒక 
a ళో a (Car wen 

De జ అధ జి భో వ్ ల ” పర్వం పూర్తి అయినవం బు, ఒక పర్వం (పండుగ) అంకు ఒకానొక మపామో 

aN Ad wn EY DO నవ యా తృవం జరుప్పుకొ న్ను నన్నమా థు, 

“స రితి” జ్ఞానధారణ పటుత్వానికి సంబంధించిన జ్లాపకళ_క్రి సనిషయక మె 
(3 ఆంది దుం 

ల ఆస ఆధారం pr గ అస శాం సో ఒసే గస st Wx కి అ |) | = సో జ షు ఇగ జ గ్గ అగ ఇ ఖగ గాది ఆత 
( ది అ ee wrroo Ww oy బ్ర) OO We 9 గు న్య ్ధి és ©) యూ a) ల ట్ తో [అ ల లి i స్వరూ య “9 a య 

చె తనం సాంకేతిక, చారి|తక క థారూటపమెనది,. |బహ్మాండ భాండంలొ క స్నపి 
యు | 0 య యా - we 

tp 
వ్యవస్థలో 'యేర్చడే పగిణామాలకు, ఫలితాలకు (పతివింబళమెనది. ఇతి వనమన్న ది 

ఏ'దె నా ఒకానొక విశిష్టమైన, విచి|త మెన వినవలసిన కథను పినీ చివరికి పెద్ద పెట్టున 

కడుపుబ్బ నన పుట్టి ంచెటటువంటిది. ఈ నవ్వులో అగాధమైన "వేదాంత భావం 

పరిగర్భిత మై వుంటుంది. భారతమంతా చరివి-ఉభయప శాలలో జరిగిన (పొణ 

నష్టాన్ని- దేశ భస్టతను- దృష్టిలో పెట్టుకొని పాండవులకు మిగిలిన విజయ ఫలి 

తాన్ని చూచినా (శ్రీక్ళష్ణ నిర్యాణానంతరం (ప త్యెకించి అర్జునుడు, మిగిలిన 

సహోదరులు శ క్రహీను లై నామమా|తులుగా మిగలడం చూ సే “వారి, యెంత 

వె రివాళ్లురా' అని మనకు తోచి నవ్వు రాకతప్పదు. ఆ జగన్నాటక సూ[శథారి 
నడివినకథకు ఫలితంగా మనకు మిగిలేది భగవద తామయ మైన త త్త్వచింశన మే. ఇది 

కూడా విష్టమాయలో, కృష్ట లీలలో ఒక వోనం వంటిదే. 

కాండ, సన్లాది విభజనలుసై తం ఒకానొకవిధ మెన నిశిష్ట్ర (గంథ విభజనను 

సూ చస్తూ యేర్పడిన వే. 

అనంతర కాల౦లో కె వ్యాదులలో వచ్చిన ఆశ్వాస, ఉచ్భా్వాన, ఉల్లాసాది 

విభాగాలుసైతం ఒక పెస్టకథను విన్న తరువాత “వామ్మయ్య” “వోరి బావుశరే” 

వంటి పదాల ననుకుంటూ నిట్టూర్చులు విడవడం, లేదా “భలేగా జరిగిందిరా! మహో 

మవోమథన సారామృతం 
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బాగా జరిగింది" అనుకొనడం రూవంగానో ఉత్సావోన్ని అభివ్య_క్రకరించే సంఘటనలు 
దృష్విలో "పెట్తుకొని అవతరించిన వే. 

రు రు 

శ్రుతి, స్మృతి, పురాణతివోసా లన్నమాట యేవిధంగా యెప్పుడు రూపొం 
దిందో సాధికారికంగా చెప్పలేము. (కుతులకు ఉవశుతులు లేవుగాని, విశిష్టారంలో 

_ ఉప్మళుత్తి శబ్దం౦ (పాచిన కాలంనుంచి వ్యవహారంలో వున్నది. అయితే సృతులకు, 

ఉపస్థ తులు, పురాణాలకు ఉపపురాణాలు అవతరించాయి. కాని ఇతివోసానికి 
ఉపెతిహాసాలు అవతరించలేదు. అయితే ఉపకథలు చేకపో లేదు. (గతి, సృతి, 
పురాణాలు విభిన్నాలుగా వున్న శ్లు, ఇతివోసాలుకూడా విభిన్నాలుగా వున్నాయి. 
మవోభారతం వొక్కకు ఇతివాోసనానుకమని చాలామంది అభీ పాయం. కాని 
| పాచీనులు అద్భుత రామాయణ౦--అధ్యాత్మ రామాయణం-ఆనంద రామాయణం. 

గర్గ సంపాశ వంటి (గంఛాలనుకూడా ఇతీవోసాలుగా నే పర్కొన్నారు. అం తే"కాదు. 

“ఇతిహాన నముచ్చయంి అన్న పేరుతో వేరొక విశిష్ట గంథం కూడా వున్నది. కాగా 
ఇతివోసం ఒక్కాటిమా త నే కాదని [గహిొంచక తప్పదు. 

ఆర్ష వాబ్బయంలో వా ప్మాణాలు-ఆరణ్యకాలు-| పాతిళాఖ్యాది [గం థాలే 
"కాక వేదాంగాలుగా శివ - వ్యాకరణ -ఛందన్సు-నిరు క్తం-ఆదిళ్యాది వివీధ జొచ్వెతిష 
[గం థాలు-ఆళశ్వలాయనాదుల అనేక కల్చ్మ గం థాలు ఉన్నాయి. యాస్కకృ్ళత మైన 
ఒక్కనిరుక్తాన్ని విడిచిపెడిజే మిగిలినవన్నీ ఆర్ష [గంథాలుగానే కనిపిస్తున్నాయి. 
శిచావ్యాక రళాలు శేవలపాణినీయాలు మామే అని చెప్పే అవకాశంలేదు. పాణి 
నికి పూర్వకాలంలో శీజా వారక రణ (గంథాలు లేవని చెప్పడానికి బొత్తిగా ఆనా. 
రంలేదు. అదేవిధంగా పింగళునికి పూర్వం ఛందో|గంభం ఒక్క_టికూడా అవతరించ 
లేదని చెప్పలేము. ఇక జోరతిషకల్చ [గంథాల విషయంలో చర్చించడానికి అవకాళ మే 
లేదు. ఉపనిప. తులు, ఇతర సూ త గంఛాలు, ఆగమాలు, _బవ్మా సూ తాలు, ఖగోళ, 
కాము, మంత్ర, తంత్ర, వైద్య గం థాలు, న్యాయ, వె శేషిక, నాంఖ్య, యోగ, 
"వేదాంత, మీమాంసాది [గంథాలు, ఇతర ధర్మశా(న్హ్ర[గంథాలు, చివరికి రామాయ 
ణాది కావ్యాలు, లౌకిక వాజ్మయంలో చేరిన వే అయినా యేకొంతైనా ఆర్ష విజ్ఞా 
నాన్ని యేదోవెక రూపంలో |పతిబింబించేవే. అయితే ఇవన్నీ (కుతి, నతి 
పురా ణతిహోసాలు అన్న వాక్యంలో అంతర్భూశా లై నిండి నిబిడికృళా లై. లేవు. 
కాని (కుతులు అలౌకిక వాజ్బ్యయం కాగా, స్మృతి వురాణోతివోసాలు లౌకిక 
వాజ్మయంలో చేరిపోయాయి. ఉపనివత్తులు వేదభాగాలని చాలామంది పండితులు 
(భమపడు తారు శాని వాస్టవానికి అవి వేదభాగాలు కావు. కొన్ని కొన్ని 
'వేదమం|తాలకు వ్యాఖ్యారూవంలో అవతరించిన [గంథాలే ఉపనిషత్తులు. 

వాజ్మయ మవోధ్య ముని 
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చేదోత్చ త్రి 

శ్రుతులు అనంతాలని గతంలో సేగ్కా.నడం జగిగింది. అనంతాలై న (గంతు 

లకు చత:ర్విధాలుగా విభజనను, చతుగుఖు డై న వా దృష్టిలో పట్టుకొని 

విభజించి వుండవచ్చు. వా _స్పవానికి వేదాల సృష్టిక ర్త ర్త |బహ్మాఇ “కాడు. (బహకు 

వేదాలను ఆమూలా[గం నేర్చినవాడు, వెన విజ్ఞానాన్ని [పసాదించిన వాడు (శ్రీమవో 

విష్ణువు. అనేక సందర్భాలలో వేద విజ్ఞానాన్ని రాకనులు అపవారించినపుడు సృష్టి 

నిర్మాణంలో (బవ్నా అప్పడు కాగా మవోవిమ్హువు వివిధ అవతా రాలె శ్రి వేచాలను 

అపవారిం చిన, ఆ రాతసులను సంహ హరించి, వేదాలను తీసుకొనివచ్చి [బవ్మాకు తిరిగి 

వేస జ్ఞాన ఫిద "పెట్టిన సందర్భాలు అనేకం వున్నాయి. [బహ్మకు వేదాలను 

(శ్రీ మపహశ+పి న షువే బో వాడన్న సిషమయాన్ని (పస్తుత నారదీయ పురాణంలో 

వారి రిక మలమునం జతుర్ముఖ | బవ్మా ముగయించిని అనంత ఘట్టంలో 

“[పణపఫంబునకు( గారణం బకారం, బకాగంబుశ కర్గంబు పర| బహ్మాంబగు నాధా 
' + ఆమా 

యణవపనం౦బు. ఇట్లు | పణవంబువలుకు నాత్మజుం గృపాద్భృష్టిం బాది భగవంతుండు నటి ( ర 
హార్షి ౦చి నాల్గు సేష ంబులు న ర్ణంబుతో నభ్యసింపం చీని” (నార. 97. వుట. 18 

i | 

వచనం.) అని సస్పన్ట ౧గా వళ్కాణించడం౦ జరిగింది. అనంతుడైన విష్లువు సృష్టిం 
ఈ యా రి ర్స 

చిన సేదాలకు అంతత్య మె ఆాడిది ! కాగా చతుర్విధాలుగా వేదాలను విభజించడం 

చతుర్చు ఇడి [| (బప ఇను ద నితో బట్టుకొని జరిగి వుంటుంది. 
Sra 

అష్టైదశ నంఖ్యా 
fe ers 

శిష్యం 

' pr, ఆల A aR చ జ . 

"పేదాలను నిడిచిపెడిజే స్ట ఖతులు, ఉపస్గ స తులు పురాణాలు, ఉపపురాణాలు 
| wii We wt Nod 

15 విధాలుగా విభజింసబఢజాయి. (శులి, న్శ లలి: వురా ణీితివోసాలలో చివర 
a 

ేత్యానబడన ఇఖివోసం 15 ఇతిపోసాలుగా రచియింపబడ్డా యో లేదో [గం థాలు 

అలణ సద న కారణంగా చెప్పలేము, "కానీ భార శేతివోనం మాతం 18 వర్వాలతో 

భవన మై రచింపబప్ల్న విషయం ఫిన్నష్షం. 
య యట 

మను, గత, యము, బృహనృతి, శంఖ, సరాళర, యాజ ఖ్లవల్క్య్యు, విష్షు, 

అని, అంగిగన, నంన రో, శాతాతప, [పాచేతస, పహారీశ, ఆప్త ంభ, నారు, 
pany] 

ఉపనస, అళలాయన, కృతా లె అన స్మృతులు 18 వున్నాయి. వీటిలో బృహస్పతి, 

యాజ్ఞ సల్మ, ఫ్ర సంన రృ ఆవే సంభ, ఆళ్వలాయన, స్మృతులకు మారుగా నురికొం 
యా అలీ అజో 

గరు | బవ్మా, రమోగీశ్వుర, నంవ ర ఆస _స్లంభ, లిఖిత, మవా క్తి క్భతాలై న న తు 
(1 ర 6 

లను "పరా న్నా రు, 
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జాబాలి, నాఛికేతు, కండ, లౌగాతి, కాశ్యప, వ్యాన, సతు మూర, 

ఢశాంతన్క, జనక, కతు, కాత్యాయన, జాతుక ర కవింజల , బోధాయన, కెణ్యాద్, 

విశ్వామి[వ, చె రీన, గోబిల, నామకాలై న ఉపన స్మృతులు 18 వున్నాయి. వీతల్లో 

కూడా ఆశ్వలాయన, యజ్ఞ వల్కా్యాది ముహాన్తుల నామాలతో ఉవస్మృతులు కాన్ని 

వున్నాయి. పది యేమైనా న్మృత్వునస్ళ తులు 18 సంఖ్య కు పరిమితాలన్న సంగతి 

మనం విన స్పరించ రాదు. 

మశ్చ్య, మార్క జేయ, భాగవత, భవివ్యత్ , (బహ్మాండ, | బాహు, | వా: 

వామన, వాయువ్య, విష్టు, వరాహ, అగ్ని, నారు, పద ఎ లింగ, గరుడ, కూ” 
ఈ a 

క అశ | అట ఆ? బ్య వ స్కాంద పురాణాలు 18 వున్నాయి. |బాహ్మ పురాణ స్థాన 'ంలో బవ్మువై న ౮ 

పురాణాన్ని, భాగవత స్థానంలో చెవీభాగవతాన్ని కొంగరు పేర్కొన్నారు. ఈ 
అఫ్లాదళ పురాణాలను “పర్కాంటూ సం్టపదాయనిద్ధ మైన కోకం వొకటి పండిన 

| రా జ 9 

లోకంలో [పనిద్దంగా వున్నది. అది యిది 

మద్వయం భద్వయం చై చె వ (బ్మతయం నచతుష్టయం | 

ర స | అ, నా, వ, లిం, గ, కూ, స్కా, ని పురాణాని పృథక్చృథక్ | 

ననత్ఫు_మార, నృసింహ, స్కాంచ, శివధర్భు, నంది కేశ్వర, దెిొర్యాన, నార 

దీయ, కాపిల, మానవ, జౌవనన, వారుణ, కాళీ, సాంబ, సొ, వరాశర, 
మారీచ, భార్గవ, లింగ, పురాణములు 18 ఉప పురాణాలుగా పర్కొనబడు 

తున్నాయి. మరికొంచరు స్కాంద పురాణానికి మారుగా | బహ్మాండ ఉప పురా 

ణాన్నీ పఠిస్తారు. మరికొందరు స్కాంద, నందిశేశ్వర, పరాశర, మారీచ, భార్గవ, 
లింగపురాణాలకు మారుగా కౌమార 5 (దిహ్ళోండ, మా హౌశ్వక, | పవర, శ్రీభాగ 

వత, చేవీభాగవశాలను ఉపపురాణాలుగా పేర్కొంటారు. మరికొందరు స్కాంద, 

శివధర్శ ఉపపురాణాలకు మారుగా వాళివ్య, అంగిరస, ఉపపురాణాలను పేర్కొం 
టారు. 

కొందరు విద్యలు 18 అంటూ పేర్కొంటూ 4 వేదాలు, 4 ఉపవేదాలు, 6 
వేదాంగాలు, 4 వేదోపాంగాలు ఉదాహారించారు. మరికొందరు ఆయుర్వేవ, ధను 

ర్వెద, గాంధర్వ వేద, అర్హ శా|స్తాలతోపాటు చతుర్దశ విద్యలను, సమ్మెళ నంచేసి 18 

మనలని చేర్కొన్నారు. 

ప్రాచీన మహర్షులు 15 విధాలై న సూత గంథాలను రచించడం జరిగిందని 

అగ _న్హర్థిశాకల్యం, అగ్నివై శం, ఆఫ నుంభం, ఆశ్వలాయనం, కాత్యాయనం, 

క ండిన్యం, కాపీతం, జె జె మినీయం, (వావ్యోయనం, బోధాయనం, భార ద్వాజం, 

వాజ్బయ మహోధ్యయని 
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మాధ్యందినం , వాధూలం, ,నెళూననం, శాంభపీయం, శౌెనకీయం, స త్యాశాడఢి, 
భు! జా 

పొరణ్య కేశి సూ|త| గంథాలను పెరొనఢం జరిగింది. 

ఇదేవిధంగా 18 విభా లైన పరిళిష్ట లతణ (౧౦ థఖాలు ఆనిష్క- Os నట్టు 

కూడా (పాచీనులు "పేర్కొన్నారు. అసి యివి: ఉపలతణం, భాగలశ ౦, (పలి జ, 

రన "( | మ గ అనువ సంఖ్య, శరణపూ్య్యూహం, | గొద్దకల్పం, శుల్ఫం, పారం 5 ముగ్యజు 

న రు క క వ 0, న్ఫులు, ఇష్ట కాపూరణం, |పవ రాధి న్రయం, ఉబ బ శ న్ర్రం [కమసంఖ్య, నిగమ 

cn ల్ ను wou ~~ సా యజ్ఞ పార్భ్వం, స్ప (తకం, (పసవ దానం, కూర్మలతణం. 

నాటిక, |తోటిక, గోష్టి, సత్తకం, నాట రానక ౧, (పన్టానం, ఉపలాన్యం, 
a (| నా 

ల | (కణం రాసకం, నల్లాపకం, వ. శ్ల్చకం, పలాసికం, దుర్శ 
a Pe 

“స్పా, న్యారు, కొందరు పతక, ఉపఫపలానం, స్నగాదికాలరు మారుగా నట, 
(౮ డు అనీ క్ రి 

ఉలాన౮, (శ్రీగదిత భచాలను పేర్కొన్నారు. వీటిని ఉపరూపశాలని కూడా 
వం on) 

అంటారు. 

కావ్యా న్లో నగలు సై శం 18 గానే పేర్కొ. నబడ్డాయి. అవి యి? నగర, 

నము న, ముతు, చం|దోదయ, అర్కోచయ, ఉచ్యానవన, జల|కీడ, మగు పాన, 

ర థగ ఇవ, వ పలంఖ, సవాపొ, పుత్రోత ఎత్తీ మం [త , దూ నో ) (ప్రయాణ, నాయ 

కాభ్యుద యు, ki ల, యుద్ద వర్ష నలు. మరికొందరు వీటిలో కొన్నింటిని తొలగించి, 

నది, (స్రీవ గృనలను, (భావ గణారి చతుర్వర్గ వర్ణనలను, చతురంగ సై న్యవ రన 

లను, సదాంగ నివార వర్ణ నలను సై శం చేర్చి మొత్తం 18 వర్ణనలుగా ప్రేద్కా 

న్నారు. ఇదేవిధంగా కావ్యది పోషూలను సైతం 19 సంఖ్య కే పరిమితం చేశారు, అప 

యు క్షం-అపుష్టార్ధం. చేయార్థం-అసమర్షనిరర్థరం-| గొమ్య ౧౦-చు స్రరనంన్కారంం అలరి స గే థి గ్ థి [| 

గూఢార్థం-అన్యార్గం-అక్లీ అం- అ'వతీగం-అ'వయోబజకం- క్షిష్టం- సందిగ్ద ం- భిపరీత ధీ థి రి థి (౧౧ టు (టి యాలు 

| వథం-అనిమృ స్టవిధేయం-పరుషం ఈ 18 |పాచీనులు "వేర్కాన్న శావ్యదోషాలు- 

బహుముఖ మైన వాజ్మయ విభేదాలకు యేంవచ్చింది కాని, అసలు భాషాఖేచాలే 

15 ఇ్ఞాధాలని వకాణిం చిన వారుకూడా లేకపో లేదు. |పొక్ళత భాపలు వడ్విదాలు. 

ఈ షడ్విధ [పాళ్ళాళ౪ాలలోనూ తత్సమ, తద్భన, దేళ్య నామకాలుగా తివిధ 
భేదాలున్నాయి. అందువల్ల (పాక్ళన భాపాఖీేదాలు 18 పొమ్మన్నారు కొంగరు. 

సంగీథ పచారాలలో ఒనెతం, నాదం-ళ్ళతి- స్యరం- (గామం-మూర్భన-తానం- -వర్ణం- 

అలం కారం-గ ముక ం_జాతి-రాగం-గానం-భాష- భాపమాంగ ౦-స విభావ-అంత ర్భాన-ఉపాం 

గం-|[కియాంగం అని 18 పదార్దాలు శా సాలలో (పవచించబడ్డాయి. ఆ వరనక్రు 
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వ స్తే | వస్తుత కాలంలో మనం ఆమోదించలేం కాని, అనలు మానవులలో నే అష్టాదశ 

జాతి భేదాలున్నాయని (పొచినులన్నారు. మరింతగా పరిశీలించి చెప్పాలం"ు ఆకలి, 

దప్పి, భయం, కోవం, నంతోవం, కోరిక, నద, వార్టక్యం, మరణం, జననం, మదం, 

స్వేదం, దుఃఖం, జాగత, సంవ్నం, బాల్యం, కామారం, యౌననం, అని బేవా 

సంభవ గుణాలు 18 గా పేర్కొన్నారు. చివరికి మానవులలో వుండే వివిధ వ్యసన 

నాలను కూడా 18కే పరిమితి చేశారు. వేట, జూదం, పగటిని[ద, పరనింద, దివా 

మైథునం, మద్యపానం, నృత్యవ్యసనం, గానలోలత, వాద్యవ్యసనం, వ్యర్దదండనం, 
చాడీలు చెప్పడం, అతిసావాసం, [దోహా దింత, కాపట్యం, అనవానం, పరుషభావణం, 

దూషణం, అ న్యాయద ండన అని వీటిని కామ, కోధ జన్యాలుగా బరౌ 

న్నారు. ఇంతటితో ఆగక మానవుని వివాదస్థానాలను కూడా 18 కే పరిమిశంచేసి 

పేర్కొన్నారు. అవి యివి. అప్పు సకాలంలో తీర్చళపోవడం _ ఇతరులవద్ద సొమ్ము 

దాచడం-వాక్కు_ లేని ఆస్తి అమ్మడం-ఉమృడి వ్యాపారం-దానమిచ్చి తిరిగిపుచ్చు 

కొనడం-కూలి వై రాలు యివ్వకపోవడం-నియ మోల్ల ంఘన౦-[కయ వికయా 

లలో మాట తస్పడం-పళుపాలకులతో నంబంధం-సరివాద్దుల విషయం-పరదూపషణం- 

కొట్టడం - దొంగతనం-బందిపోటుతనం - స్త్రీలను చెరపట్టడం- స్త్రీ పురుష పరస్పర 

ధర్మాల యేర్వాటు-చాయభాగం వివిధ జూదాలు. 

మానవులు పండించే వివిధ ఛాన్యాలు కూడా 18 రకాలని పేర్కొన్నారు. 

అవి యగలు. గోధుమలు- వరి. నువ్వులు- కొజ్జలు- ఉలవలు-మినుములు- పెనలు- 

సిరుసనగలు _ అనుములు _ చామలు - అవలు _ గవెధుకములు - నివ్వరి ధాన్యం = 

కందులు- నతీనకాలు.- సెినగలు-చీన ధాన్యం. (ఈ ఛాన్యాలలో ఇప్పుడు అభ్యనుయ్యె 

ధాన్యాలు కొన్ని చేరివుండకపోవచ్చును.) పరోపశారబువితోగాని దోషారిష్టనివార 
ార్థం కాని, పుణ్య సముపార్జనార్థ గాని చేసే చానాలు కూడా అష్టాదశ సంఖ్యే 

పరిమితాలని [పాచీనులు పేర్కొన్నారు. ఆ 18 చానాలు యివి. తులాపురుషం, 
హిరణ్యగ ర్భం- (బహ్మాద౦డ౦- స్వర్షృం- పంచలాంగలం- న్వర్ల ఇనువు- సొలంకృత 

హేమవృషభం- సాలంకృతలత్మీ పతిమ - సాలంక్భ్ళ త సపాచలం- స_ప్పనము[ద ౦- 

గజం- స్వర్గచ్బాయ- భూగోళం- కనకపర్వతం- కామ భేనువు- కల్చ్పవ్భృకుం- రజత 
పర్వం- సహా|సఛేనువు. ఈ దానాలు ఆ ర్థవిజ్ఞానపర మైనవేకాని మామూలు తిల 
తండులాది చానాలవంటివి కావు. 

కాలం యెంత సుదీ ర్ల మైనడై నా 18 శెప్పపాట్ల కాలాన్ని |పాచీనులు 
“కాష్టంొగా "పేర్కొన్నారు. ఇంతెందుకు? అసలు మొత్తం భూమండలాన్నే 18 
ద్వీపాలుగా మన మహార్డులు విభజించి వర్ణించారు. వాటికి రమ్యకం- రమణకం- 

వాజ్మయ మవోధ్యమని 



సశ స శిష ౧౦ XX అష్టాగ శ సంఖ్యా వై_ ష్ Vv ” aa) 

ద్వా రకం._సింనాళ్లం. కె క్ వల్యం- మలయం. అళ్వభ [దం- "రేతుద్వీపం- మాల్య నంత౦- 

వుమ్మ గం వృమభం- రై వతం-= నిమ్నోచనం - నియామ్యం = పారావారం-చెర 

కృతం మాల్వద్విపం- గోభిద్వీపం అని సరు పెటా ంగు. కొంవరు రమణకి 
Do య ఉట 

ద్వీపాన్ని “రమళిక " ద్వీపంగా 'పర్కొన్నారు. గ భూమండలం మీదవున్న పాప 

(పణ్రాళ కాలు, అత్వుంత పుణగ పదా అెన తీరాలు కూడా 10 కే పరిమితమెనటు _ బీ పటం = థ యా 0 
క ల ద ద గో బస అర జ (9 | - రా ఆల జ్ శా wet ఆగ విజ్ఞానులు వురి" గాగ రో. (సెస్తుతం త లుగా భాపిస్తున్న్న వక్క పుణ్య 

స్థలాలు వీటిలో లే 5 నేలేవు. ఆగ్డ పిజ్ఞూనులు పేర్కొన్న. 18 సబి శమన తీర్థాలు యివి, 

అంతర్షంగ- పాొవనాశని._ పథమ బవ్మా- భాం ఏరా మ ల్లి కార్జున - నేన సంగ మెళ్వర- 

గణి కాసిర్ధెశ్వర_ మో కేశ్యర. భుజంగం (బిహ్మానా రాయణ- _మణికర్ణి క క |సయా$ 
నూధ వ_ సోమసిధైశ్వ్యర- చేవ[దోణ- నాదాతుంగసంగమ. కుల "శళ్వారం నాగభో గే 

శరం కుకెళ్వ గ్ర అగ్నే క రమపేతీర్గములు. 

“కేవల తర్ధాలుమా త మే-కాదు అదిశంక రాచార్యులు శ కివీ రాలు స్థాపించారని 
శ (a | అలయం! 

కొందర ౦టున్నారు కాని, అవీ ఆది శంక రఇచార్యుల వారి కాలంలోనే స్థాపించ 

బడినవని నిరూపించడానికి పూరీ అవళాశాలు లేవు. అయి జే వాటిని యెవరు యెప్పుడు 
అనే 

నిర్మించారో చెప్పలేముకాని గో కపీశాలుసై. తం అష్టాదశ సంఖ్యే పరిమితా ల్ర 
వ టి నిర్భింపబడ్డాయి., ఈ 15 క _ివీ'తాలు యుపిఎ శ్రీలంకలో శాంర' రీపీళఠం. కంచిలో 

అజా 

కామూావీపీఠం- మధురలో మీనాజీపీఠం_ కాళపహా నిలో జ్ఞాన పసూనాంచాఏఠ 0_ 

| వద్యుమృస్థలంలో శృంఖలావీఠం!_|-కెంచపట్టణంలో చాముండీపీఠంీ--అలం 
పురంలో జోగులాంబాపీఠం- UX లంలో |భమరాంచాపీఠం- ఉడ్యానపట్ట ణంలో 

(విరజా) గిరిజా దేఫిపీఠంకి. పిఠాపురంలో వఫవురుసబాతిశాపీఠం- మా ణిక్యపట్ట ణంలో 

చితకో టి శాపీఠ ౦- హాయళ్చిత (అహాచ్చ (త) పురంలో కామరూపిణీ (కామాఖ్య) 

పీఠంీ-[పయాగలో మాధ పీపీ శంగ్_. క్రొ భాపురంలో నముహోలమ్మీపిళం6_ జ్వాలా 

పట్టణంలో జ్యాలాముఖీపీఠం” వాసరాపట్టణంలో సరస్యతీపీ ళం_కాశీలో అన్న పూరా 

1. ఇవ్వడు బెంగాల్ దేశంలో పాండ్యా |పొంతంలో వున్నది. 

2. ఇది పశ్చిమ సముదతీరంలో వున్నది. 

8. వైతరణీ నదీతీరంలో ఇప్పటి జాజిపూర్ సమీవంలో వున్నది. 
4. ఇది అస్సాం రాష్ట్రంలో వున్నది. 

5. దీనినిప్పుడు అభోపీశాంకరీ పీఠం అంటున్నారు. 

6 ఇది బొంబాయి రాష్ట్రంలో వున్నది, కరవీరవురం౦ ౧౪ చేరొ.నబడింది. 

ఇదే కొల్లాపూర్. 
7. కాం [గా పాంశంలో వున్న దీనిని వె వై_ప్లపీ పీఠంగా నైతం పేర్కానడం 

జరుగుతున్నది. 

మహోమథన సా రామృతం 



Xxvi నారదీయపురాణ అమృతనవనీతం 

పీఠం. గయలో మాంగల్య గారీ పీఠం. మధుర, కాళహస్పి, మాణిక్య, వాసరపల్ల 

ఇణాలలో వున్న శ క్తిపీళాలకు మారుగా కొందరు, మయూరవురంలో పకవీరి 

కాంజాపీఠం- | దావారామం (తూర్చు గోదావరిజి _) లో మాణిక్యాంబా ఫీఠ్రం-_ 

ఉజ్జయినిలో మవోకాళీ పీఠం- కాశ్టీరంలో ౩ కరన తీసీ ధ్ర 

ఛేక్కొాంటున్నారు. 

౦- అన్న నాలుగు కీ రాలను 

న్గతువ న ్రతులు మొదలు బహునుఖ వాజ్మయ రూపంలోను, | పకృతి 

రూవంలోనూ మాత మేకాక వవి|త చై. పీయాలై న తీర్ణశ క్యాదుల రూపంలో 

సైతం అష్టాన 11 సంఖ్య యే |: పాధాన గం వహించడం మనకు ఆళ్చర్యా న్నీ కలిగించ 

వచ్చు. ఇని, ఆర వీజానం ద్భఫూాం, ఆమూలా। గంగా అవలోడన చే సే యిందులో 
లయ, ఇ త్రుటి an ది 

ఆశ్చర్యపడవలసిన దేమీ కనిపించదు. 

నున |పాచీన వేదర్హులు తమ దివ్యజ్ఞూనంతో అనంతమైన ఖగోళ వేధళెని నృష్టి 

స్వరూవన్వథావాలను గుర్తించి పీటికిమూలభూత మెన విభిన్న ద్రైపీయాలై న శ క్తులను 

గు _ర్రించారు. మహావిష్ణువు మొదలు రకరకాలుగా అవతరించిన బహుముఖాలె_ స 

విభిన్నళ కులుగల చేవగ ణాలు మొత్తం 19 వర్గాలుగా వున్నట్లు తమ అమూల్య 

పరిశోధనల ద్వారా గుర్తించి (పకటించారు. అమర-సిద్ద-సాధర్థి-గరుడ-క కిన్న ర 

కింపురుష గ ౦ధ ర్వ-య వ-వి దాగధర_భూత-_పిశాచ - రు ద-_జరగ - ముని _ తుషిత-_ 

దైత్య-భాన్వర_గువ్యాక-గణాలుగా యీ బేవగణాలను పేర్కొన్నారు. వివిధ 

దేవగణాలు 15 వన్గాలుగా వున్నాయిశాబట్టి వీటికి భిన్నమైన, అతీతమైన గణవర్గ 

శ కు లేవీ లేవన్న నిళ్చితాభి పాయంతో, దివ్యజ్ఞనంతో పరమవై జ్ఞూనికంగా 18 గా 

విభజించి పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ అష్టాదళ చేవగణాలలో భూత, పిశాచాలతో 

పాటు, రె త్యగ ణంకూడా చేరడం చాలామందికి ఆశ్చర్య సం|భ్రమాలను కలిగించ 

వచ్చును. కాని, యిందులో అనారేయమూ, అవై జ్ఞానికమూ, అవా_స్తవికమూ, 

అయిన వివషయమేమీలేదు. వేదవిజ్ఞా నంద్భ ష్ట్ర రాక్షసులు, భూతపిశాచాలు వా స్త 

వానికి చేవగణాలే. కారణాంత రాలవల్ల తాము చేసిన దుష్కర్మల ఫలితంగా వివిధ 

'దేవగణాలలోనివాశే ద వీయాలై న శాపథ కులపాలై. రాక్షన, భూతపిశాచాలుగా 

అవతరించడ ౦ జరిగింది. పాలీ (గంథాలలో అవే సందర్భాలలో రాకనులను 

“పూర్వచెవతలుగా” పేర్కొనడం జరిగింది. పూర్వ దేవతలు అంశే మొట్ట మొదట 

చేవతలుగానే వుండి కర్మవశాత్తు తరువాత రాక్షసత్వం పొందినవారని అర్థం. 

అందువల్ల నే _ విభిన్నాలై న బహుముఖ దె ఏయళ కులు కేవల వివిధ దేవగణాల 

పరం మాత మే కాకుండా రాక్షసులకుకూడా సంక మించడం జరిగింది. అదే 

విధంగా భూత, పిశాచాలకు సైతం విభిన్నళ కులు సం|పా ప్ప పమవడం - జరిగింది. 

అయితే దైవీయాలైన అనంత కృలలో అన్నీ అందరివద్దా వుండాలని యెక్కడా 

వాజ్బయ మహాధ్యతుని 



అషాదళ సంఖాగం ని శిమగం త... 
రు దియా రిప్! 

లేదు. అటువంటి వళి క నవని సానంవుంచప ఈ బిథిన్నవ'రాల ఉనికికి అవ 
న 9 థి థి న గ స 

కాళ మే లభించేదికాదు. కాగా విభిన్న చేవగణాలలో తరతమ ఖీదాలత్ కూడిన 

విభిన్నళ కు లుండవచ్చుననీ తటతెల్ల మనుతున్నది 
జాని ౧ © 

వేదాలు తప్ప, ఆయుర్వేదం, ధనుర్వేదం, గాంధర్వ వేదం, అర్ల వేదం వంటి 

ఉవ వేదాలతోనవో సతులు, ఉవన్ట్భృతులు, సురాణాలు, ఉపపురాణాలు, 

మాత మేకాక, వివిధ విభిన్న బహుముఖ శాస్త్రీయ (గం ఖాలన్నీ లె కిక వాజి 

యంగానే రూపొందాయి. సృృతుంపస్ళతి, పురాణోవపురాణాలు అహషాదళ 
(6 Ce | రు 

సంఖ్య శే వగిమితం కావడంచూ సే అత్యంత | పొచీన కాలంలో ఇతివోసనామక 
అణా 

(గంథాలు చత్రం 15 అవతరించి కొన్ని కాలగర్భంలో క నిలిపో యా యేమో 
యెలా 

జ 

అనిపిస్తున్నది. ఉపనివతుబు మొపలెన (౧ ౦థాలు కొన్ని కోన్ని వెదమం| తాలకు 
i ఆ ద ర "4 జట. wee 

వాంఖాంరూపంగా అవతరించిన |గంథా లె నందునల వాటిలో అషపూాదళ సంఖాన్ల 
ని on a een aa ae) థు a 

లో న జో తో నో (| భో. wl a a] 

పూర్వకమైన విభజనకు అవకా?ం లకుండా ఫోయింది. 

— ఇల అక ఇం వ్ @ గ ww జ అటి a 

అయితే అసలు చేవగణాలే 19 విధాలని ఆ మోదించినపుడు దేవ ఎన వాక్కు 

౯ లీ ల న |శుతులునై శం 19 విధాలుగా యెందుకు విభజింనబడ లేవని కొందరికి సం దేపాం 
లతా 

య గో య కడ అన లలి కొ aon] wh mB అట నార పష శో 

కలుగవచ్చును. అనం తొ వె సదాఃి'అని మొబట్ల మొన ళు ఐఏ "| నడం జరిగంటిగుదా! - 

చేవగణాల నెకే 135 వరాలుగా వున్నటు తమ దివ్వద్భ ట్య ఓ కనిపిం చడ ౦వల 
యు ఏ క రి థి య 

|పాచీన వేవర్షులు విభజించారు తప్ప, చె వీయాలై న అనేక కోట్లాదిగాగల, అనంత 
ల ల యల య ap) 

శకులను 18 వరాలుగా విభబించే అ సకాశం వొక్క. ఆర విజ్ఞానం దృష్ట్యా'నే కాదు, 
ఆవ ౧ య మ్మ Mon: 

ఆధునిక విజ్ఞానం దృష్యా పగిళో ధించినప్పటికి కూడా అణుమా।| తమెనా లేదు. 
ర్త ఠ లి ల కంటా 

అగ! జ అలల ఇటో cram) weeny " woot # త నో న. a శ 

పదాలు బపుుముఖా త అనంతాలే న దెపీయాలిన శకులను (పతివింబీం ౧ బపు 
(oer a (a ra (sin pone] 

ళార్ధ దాయ కాలు, కాగా వేదాలను 18 భాగాలుగా విభజించడానికి బొం్సిగా 

అవకాశంలేదు. అనేకార దాయకాసెన వేద మం| తాలను వొకొ్కక్కు.. పశిష 
థి ర ల (aa) 

దృక్కోణంతో సరిశీలించడంవల్ల ఆ పరిశీలకుల దృష్టికి గోచరమైన విధంగా 
oe ని రిం 

న! ఆ జలే ఖో అడి 

ఆయు"ర్వద, ధను ర్వద, గాంధర్వ వేద, అర్థ "వీచాలవంటి పరిమి'తాగ్గదాయశకా లైన 
el etree 

ఉపవేదాలు లౌకికంగా అవతరిం చాయేగాని అపి చతుస్పం ఖే పరిమితం కావాలని 
ta 

"యెక్కడా లేదు. అపి అ స్టంద ౪ సంఖ్యకు పరిమితం కావా అనీకూూడా యెక్క డాలేదు. 

“ఇ గా “అనంతావె వేదాః అన్నట్లు బహు ముఖారదాయ కాలుగా నిఖిన్నాలుగా, 
క లాం గల "mp We 

ఉవవేదా లవతరించాలంకే అనంతాలుగా నే శాదు అనంతానంతాలుగా అవత రించ 

వలని వుంటుంది. చె పీయాలె న ఆరశకులను విభిన్న గ్బక్పథాలతో ఆలోచించి. 
యాం యెలా గ క గ పో వ. 0 

నప్పుడు వాటి అగాధ త్వాన్ని దృష్టిలో ్పటుకుం కే, ఓ ౪ ౧ిజూన౦ న్ట్మ్యానే 
లు యో థి రి లయ మ (SA) 

“కాదు, ఆధునిక విజ్ఞానం ద్భష్ట్యా పి శీలిం చిన స్పటిక నునం అయోమయంలో వడక 

మవామథన సారామృతం 
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తప్పదు. అందువల్ల ఉప వేదాలంటూ నాలుగు లౌకిక వేదాలను (పాచినులు 
'పేర్కూన్నారంపే మామూలుగా వేదాలు నాలుగన్న దృష్టితో దూరాలో చన 

లేకుండా ఆర్ష విజ్ఞానాన్ని విస్మరించి ఏకెక దృక్పథంతో వక్కాణించడ మే జరి 

గింది కాని, అది వా నవం కాదు. అనలు వేదాలలో నే అష్టాదశ విభాగ విభజనకు, 

ఆస్కారం అణుమా[త మైనా లేనప్పుడు వేదాలవై ఆధారపడి వరిమిత (గంథా 
లుగా అవతరించిన ఉపవేచాలలో యీ విభజనకు అనలే అవకాశం లేదు. కాగా, 

అప్టాద శ చేవగణాలమీద ఆధారపడి వేదాలను అఫ్టూద శ వేదాలుగా విభజించ 

డానికి అవ కాశంలేదని స్పష్టవడుతున్నది. అయి సే సృృశతారది లౌకిక (గంఛాలు, 

అష్టా దళ 'దేవగణవిభజనను దృష్టిలో పెట్టుకొని 18 భే'దాలుగా అవతరించినట్లు తేట 
తెల మెెతున్నది. కాగా, పురాణ, ఉపపురాణాలు సెతం అష్టాదశ సంఖ్యకు పరి 

aa) ద ' 

మితం కావడం ఆర విజానం ద్భ పాం నమంజన మెనద్, సత్యనమ్మత మైనది కాగలదు. 
ల ఖా రు ఖీ యా యా 

పురాణాలయఎ-ఉపపురాణాలు 

వురాణాలగురించి, ఉపపురా ణాలగురించి ప్రాచ్య పాశ్చాత్య పండితు 

లనేకమంది వివిధ పరిశోధనలువచేసి, అ నేశాఖి పాయాలు వెల్లడించారు. | శుతి, నతి, 
పురా గతివోసాలన్న వాక్యం [ప్రకారం (శుతిభిన్నాలైన ఆర్ష వీషయక [(గంథాలను 

తోసిరాజని సతుల తరువాత పురాణాలు స్థానం సంపాదించాయన్నమాట అకు 
రాలా యథార్థం. అయితే అనంతరకాలంలో చతుర్దశ విద్యలలోను- కొందరి 
మతంలో చదర్లశకళలలోను, ఫురాక్రాలు ఒకటిగా పర్కొనబడ్డాయి. అత్యంత 

పురాతనా లైన విషయాలను పెక్కింటిని తెలియచేసేవి కాబట్టి వీటికి పురాణాలన్న 
నామంవచ్చిందని అందరూ అభి వాయపడ్డారు. రామాయణం కావ్యంకాగా, 

భారతం ఇతిహాసం కాగా, యీ రెండింటికి భిన్న మై |శుతి, నృతి భిన్నాలై న లౌకిక 
కవితా వాజ్మయం. పురాణ వాజ్మయంగా చేరొ-నబడింది. రామాయణ, 
మవోభారశాలవలె మి[త్రనమ్మితాలుగా |శవణ, పఠన వ్యవహారాలలో సార్వ 
జనీనకా ల (పఖ్యాతిగాంచాయి. ఆర్ష విజ్ఞానాత్శ కా లైన యీ పురాణాలు, ఉప 

పురాణాలు. 

““ సర్షశ్చ |ప్రతిసర్లశ్చ వంశోమన్వన రాణిచ 
వంశాను చరితంచేతి పురాణం వంచలవణమ్ !!* 

అని సర్గ, [పతినర్ష, వంళ, మన్వంతర, వంశాను చరితాలు వర్ణింపబడిన [|గంథాలుగా 
లక్షణం చెప్పబడింది. పంచల కణాత్శ కాలై న పురాణాలకు మా[తంగానే పేర్కొన 

బడిన చెలకణాలు, ఉవపురాణాలకుకూడా వర్తిస్తాయి. ఈ లతణ్రాలకనుగుణంగా నే దులా 

పురాణాలలో పూర్వనృష్టి, స్టీతిలయాల గురించి, పునస్స్ఫ్భృష్టి దేవతా వంళ[కమాలను 

వాబ్బయ మవోధ్యతుని 
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గురించి (బహ్మార్షి, రాజర్దుల గో తకమాలగురించి, మనంత రాలగురించి, నూర్య 

చం[ధవంశ రాజుల చర్మితలగురించి, ఖగోళ, జో్యతిర్శం|ణాది ఫషమయాలతో యితర 

విషయాల నేకం వ ర్హించడం జరిగింది. నంపాత, (బాహా £3; ఆరణ్యక , ఉవనిప. త్తుల 

లోని విషయా లేకాక, రామాయణ భారతాలలో బీజ పాయంగా సూత్యంగావున్న 

అనేక విషయాలు వీటిల్లో నీవరంగా వర్షింపబడి నాయని “వక్కు-రు భావించారు. 

ఒక పురాణంలోవున్న విషయాలే మి*లిన పురాణ్రాలలోకూడా వున్నాయని చెప్ప 

డానికి బొత్తిగా అవశాశంలేదు. అయితే రామాయణ, భారశాలలో నూత్మంగా 
"పేర్కొనబడిన విషయాలు, వివరంగా యీ పురాణాలలో వర్షింపబడినాయన్న. 

కారణంతో, పురాణాలన్నీ రామాయణంకం కే (పాచీన త రాలయిన (గంథాలన్న 

మాటను తోసి రాజనడ మెకాక మవోభారత కాలంకంకుకూడా, తరవాతి కాలం 

లోనే పురాణాలు నృజింపబడినాయని, యివి అతినపీనాలని కొందరు విమర్శకులు 

భావించారు. పురాణాలలో వెకచానిలోవున్న వివయం మరొక దానిలో లేక 

పోయినా, వీటన్నిటిమ ధ్యా ఒకానొక వీధమెన ఏకీభావాన్ని సమకూర్చే సమన్వయం 

అంతర్గత సూ వ్ర దృక్పథం ఓరటి గ నివిన్తుంది. ఒకటి వాయు[పో కంగా, వేరొకటి 

పరాళర పో కంగా, మరొకటి నారద పో క్షంగా, యీవిధంగానే విభిన్న పురాణాల 

కర్తృత్వం, విభిన్నవ్య కులకున్నట్లుగా ఫిస్పష్టంగా గోచరమౌతున్నా, సామూహి 

కంగా యివన్నీ వ్యాస పో శ్వాలేనని, లేదా వ్యాసపిరచితా లేనని నర్వసామాన్యంగా 

ఒక అభి పాయం పాతుకుపోయింది. అందువల్ల వీటి కృత్యం గురించి విమర్శకు 

లెవరూ ఒక సుస్థిర మైన నిర్ల యాన్ని చేయలేకపోయారు. ఏ వురాణం, యే కాలంలో 

పుట్టిందో యీ విమర్శకులు గుర్దించలేకపోయారు. అష్టాదళ నృత లలోనూ 
దేనికదే (పాచీనమని కొందరు మూర్ధంగా విశ్వసించగా ఆధునిక విమర్శకులు నైశం 

ఆవిధంగానే భావించి పురాణాలుకూడా 'దేనిక దే పొచీనమని అభి పొయవడి ఏటి 

కాలం భొరతంకంకు అధునాతనమని అభి పాయవడినా వీటిల్లో పూ ర్వాపర త్వాలను 

పరిశోధక విమర్శకులు వేర్కొన లక పోయారు. 

(బావ్మూ ణారణ్యకాలలో పురాణళబ్దం |ప్రరయోగింపబడినా, ఈ [ప్రయో 

గాన్ని పరిశోధకులు గుర్తి ంచికూడా--.అనలు పురాణశద్దార్థాన్నే విస్మరించి-.అది 

(పాచీనగాఛాపరమని భావించి వురాణాలన్నీ కీన్తుకు తరువాతివేనని చాలా 

మంది విమర్శకు లభ్మిపాయపడ్డారు. ఆపస్తంభ ధర్మనూ[తాలలో భవిష్య వురాణ 

[పసావన వున్నది. 18 పురాల్టాల సారాన్ని సం[గహించి వ్యాసుడు భారతాన్ని 

రచించినట్లు పారాశర ఉపపురాణంలో "పేర్కొనబడింది. 18 వురాణాలను 

వ్యాసుడే రచించాడని అన్ని పురాణాలలోను, ఉప పురాణాలలోనూ కనిపిస్తున్నది. 

పాద్మ, వరాహా, ఛ్వతాదికల్పాలలో (బావ్మా-పాద్ధ-వాయువ్యాది పురాణాలు 

మహోామభథన సారామృతం 
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అవతరించినట్లు మత్స్యాది పురాణాలు వకా్కాణించాయి. అయినా ఈ కల్ప్చొది 

వ్యవస్థలనుగాని, వివిధ వురాణాంతర్గణాలై న ఆర్ష విజ్ఞాన, ఖగోళశాస్త్ర వ్ 

యాలనుగాని అంత రాండ రాల్లోకి వెళ్లి పరిశీలించకుండా- |పతీప్తా[ పతిప్తాల జోలికి 

పోకుండా కొందరు బాశ్చాణ ర పరి శోధకులు పురాణాలు (క న్గుళకంనాటివన్న మాట 

చేవుడెరుగునుగాని వాటికాలం |కీన్తుళకం 6 వ శతాబ్బందాటి అంతకుపూర్వాని! 

యే పరిస్థితులలోనూ. వెళ్ల జాలదని, పేర్కొనడం మరీ విజ్టూరంగా కనిపిస్తున్నది. 

ఉత్తర [ధువంగా ఒక అభి పాయమూ-- దతీణ|ధువంగా వేరొక అభి పొయమూ 

ఒకరు యే దాడంశు మరొకరు కోదాడుగా ఎెజ్జానికమై స్మిరమై |పొమాణిక మైన 

దృక్పథం లేకుండా తనుకు తోచినట్లు తమ అభి పాయాలు వెల్లడించారు. 

కొందరు ఆధునిక |పొచ్య పరిశోధకులు నై తం పురాణాల అవతరణగురించి 

వాటి వ్యవస్థ గురించి రకర కాల అభి పాయాలు వెల్లడించారు. రామాయణ 

భారతాలలోని విషయాలేకాక వారివంళంలో వర్ణిత మైన విషయాలుకూడా కొన్ని 
వాయు--విష్ణు- భాగవతాది [గం థాలలో కనిపిను న్నాయి. కాబట్టే పురాణాలు 

భారతాది రచనలకు [పాచినాలనడానికి వీలులేదని వీ రఖి| పాయవడ్డారు. _వెదిక 

[గంథాలలో సురా జతివోసాది సంజ్ఞ లున్నప్పటికీ ఆప నంభాది సూ[త| గంథాలలో 

పురాణాలను అర్కొన్నా వ్యాసపినిర్మి తా లై న ఈ పు రాత్రాలన్నీ ఇప్పటి నామాల 

తోనే పూర్వం వ్యవహరింపబడ్డాయని అభి పాయపడినా వీటి చరిత వేదాంగాల 

పుట్టుకవంటివని కొందరభి|ప్రాయ పడ్డారు. 

అమరసింహుని కాలానికే పురాణం వంచలకణనమన్వితమని పేర్కొన 

బడ ఢంవల్ల నూ భాస, కాళిదాస, అశ్షఘో పాదులు వురాణజ్ఞానం కలవారుగా 

విస్పష్టంగా రూఢి అవుతున్న కారణంగానూ పురాణాలు కీస్తుశ కానికి పూర్వపువని 

కొందరు విమర్శకులు భావించారు. వీరుకూడా పౌరాణిక మెన, ఆర్ష - వైజ్ఞానిక _ 

చారిత్రక విషయాలను లోతుగా పరిశీలించి యీ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు కనబడదు. 
అంతేకాదు. వీరు వెల్లడించిన మరొక అభి పాయంకూడా వున్నది. కర్శ-భ క్తి 

జ్ఞానమా నాలను నులభ ౦గా ఉవదెశిన్తూ, మధ్య మధ్య తలయెత్తుతున్న వివిధ 

నాస్తిక మతాల నణగ దొక్కుతూ, శవ చై_ప్షవ మతాలను విిగహో రాధనను 

పరివ్యా ప్తి చెందించుతూ, అవతరించిన ఈ పురాణాలు, హారివంశానికీ, [కీ స్తుళక 

_ (ప్రారంథానికి మధ్యకాలంలో అవతరించి వుంటాయనే వీ రభి పాయపడ్డారు. అంతే 

కాదు. క్రీస్తుశ కానంతరం శె వ వై_ప్టవాది మతాలు, పరస్పరం యుద్ధాలను 

(పకటించుకున్న కాలంలో అంశు [కీ న్తుళకం 6,7 శ తాబ్దాలలో పల ఉపపురాణాలు 

ఆగ్నేయస్క్మాంశాది చెక్కు పురాణాలలోని వివిధ భాగాలు అవతరించి 

_ వుంటాయనికూడా వీ రభ్మిపాయపడ్డారు. 

వాజ్బయ మహాధ్యశుని 
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పురాణాలు ఒక్ ౫ రానికి చెందినవని ఇవీ మపహాివరాణ్రాలని, ఉవవురాణ్రాలని 

చెందుగ ధాలుగా వున AE గీ షై కొందర భి; పాయువ డారు, పురాణాలు 10 సంఖ ఫు 
డె My 

0 అన ఖో ~ గ ఇ Hy, ఈ ఖ్: wy శ పరిమి తొాలన్నది సరా a సమన! మయంగా కనిపిస్తున్నా పురాణ వురాగ కతల 

[గంథవ్య। వస్థథగురీం+ సర న అఫగాపహానిలనందువల పురాణాలు అష్టాదశ సంఖ్యను 
(౮ 

క్ు ౧) వునా శ యని క ర్ ర, రల! పొయ] సు ఇగ స, కొందరు [బవ స ౦ఢ yo) "ణ్రాన్ని వీ విడిచి 

సిటి వాయుపురాణాన్ఫీ |గహొంచగా, మరికొందరు వాయుఫురాణాన్ని విడిచి 
"పెట్టి | బప్మోండపురాణాన్నీ నర గసాం చారు, మవ కపు'రాత్రాల లో దేసీభాగవశాన్ని 

థం ఓ (| 

ప్రొందవదు ప రగ ౨ం౦చగాం మహా భాగ now గ్గు సన్ను మరికొందరు పరి|గప పహొాంబారు, 

కొందరు సా రదీయపు లాణాన్ని మస పురాణంగా (గ ఫం ంచగా, మరికొంద రు దాని 

నసనలు మట్యగ పాంచ సీలేరు. మగ ఉసుషురాణ్రాలు న నం "పరుకు 18 గా వరిమిశాలే 

. చి Wa oy నా యాం ల TOR a meg సీ GIR దా శ Mout జీ Sve అయినా అపికుడా అమ్షైానశాధికంగ స లెక్కకు వన్తున్నట్టు కొందరభ్మిపాయ 
నో 4 - అస సం ns టీ lp aE 6 సస |. bre ge “ శ 

పదారు. సిముపురాణాస్ని బటి సరిలీలి న ఈ E ఆది 168 మవోపురాణాలుగా వె షవ- 
(ఏ tw వ. అలతి ల " ద టం 

(a 

ావ్మాశీ వపురాణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి, 

జవ పయ వురాణాలు (బాప ఇ్నముగా పురాణాలు ఇవమత పురాణాలు 
యిం EA (4 “ టం 

ఎ వసుం |: బప. ఎండి ఏ మూత్ర ట్రిం 
ఉల 1౮ (0 

అగష్టు ఇ ౮ ( వ్ జ టో “0 జ 
సే వయ 1 ట్ (5 cl యర ద్ర రిం 

భాగవత ల మొర్కు-౦ 'జేయం లె ౦గం 
మ 

గారుడుం భపిన౧ం శివం 
(3 మ 

పొద శి? వామనం స్కా-ంధం 

వొరాపవొం | బావ్మూం ఆగ్నేయం 

16లో 3 | స్థపియ పురా అలు (శ్రీమన్నారాయణుని సం నుతించేవి కాబటి 
te మలం f, ( అలీ ర 

సొతీ్మక*లు* మో క పదాలు * అయిన వురాణాలు అనీ... బావ్మామత పురాణాలు 
మ, or , 

జ Mw | వై. 5 ॥ ల టి ఆల అ సరన్వథ చతుర్ముఖ న్పుశానులను వర్ధిం చవి కాబట్టీ రాజసాత్మ కాలూ న్వర్గ| పదాలూ 

అనీ.'౪ _ వమత. పురాణాలు దుగామా "పాశ వర విఘ్నేశ కుమార స్వాములను 

వర్గీ ర డి కాబట్ట అష తామసాత్మక పురాణాలనీ, కాగా దుర్గతిదాయకాలనీ 
ట్ఖీ 

కంగారు ఆగ సజ*న పిరుద్ధం గా, వా నిక తకు భిన్నంగా అభి పాయ పడ్డారు. ఇం"కె 
య రో న 

విచి ర మైనం టీ శ వపురాణాలను కలలో నై నానశే చూడకూడదనీ వాటిని విన్న 
వారికి మతి పోతుందనీ పొరక ఉప వుళాణంలో శివద్వేషులు అవై జ్ఞానికంగా, 

అజ్ఞాన పూర్టక ౦౧ సృష్టించి ప టన ఒక్ (సజీ ప్త ప్త శ్లోకాన్ని ఆధారంగా వేసుకొని 

కొండ రభ పాయపజ్ణారు, 

మవో మథన సారామృతం 
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విషు వురాణంలోనే పెన పేర్కొన్న పురాణనామాలలోని నారదీయ రు ఎ. యా 

|బిహ్మ ౩ వ రావామన_వురాణాలకు మారుగా వాయు వ్య- బహ్మా వై వర్త_మవో 

భాగవత_.లేదా దేవీ మవోభాగవత పురాణాలు పాఠాంతరాలుగా "పేర్కొన 

బడాయి. నారసింహా పురాణాన్ని మరికొన్ని చోట చేగొనడం జరిగింది. ఈ 
G C౧ 

విధంగా చూస్తే మహా పురాణాలు జి వరకూ శేలుతున్నా యని కొందరభఖి| పాయ 
గ పడారు. అయితే ఆ వ వాయు పురాణాలు వ 

భవ య 

నిర్రయానికి వచ్చినవారు కూడా లేకపో లేదు. 
ఓం 

క పురాణానికే నామాంతరాలని 5 
రా 

మత్స్య విష్టుపురా ణాదులను బట్టి పురాణాల అవతరణ గురించి కొంత విన 

యం తెలుస్తున్నది. అది యిది. అయితే ఈ మక్స్య ఏిష్టు వురాణాది విషయాల్లో 

నైతం పొర పాట్లు లేవని పకీప్థాలు లేవని సాధికారికంగా చెప్పడానికి బొత్తిగా 

అవకాళం లేదు. 

“కృతయుగంలో (బవ్మా శతకోటి (పవి నరం (బాహ్మ సౌంజ్ఞూత్మ కం 

అయిన వురాణనంహిశా సృం ధాన్ని నిర్మించాడు. చాని సారాన్ని వేదవ్యానుడు 
నాలుగు లక్షల శ్లోకాలకు సం[గపహాపరచి అష్టొదశపురాణ నంహితలుగా విరచించి 
సూతుడై న రోమహార్షణునికి చెప్పాడు. ఆ నూతుడు తన కొడుకై న ఉ|గ|శవను 
నికి బోధించాడు. తరువాత ఆ నూత్రుడే నై_మిశారణ్యంలో శౌనకాది నుహర్హులకు 
ఈ అఫ్టాద శ పురాణాలనూ చెప్పాడు. పురాణాలన్ని ంటిలో నూ _బాహ్మ వురాణం 
మొట్ట మొదటిది. (బహ్మమరిచి మహా గ్రి కుపదేశించిన యీ పురాణంలో 10 చేల 
శోశాలున్నాయి. పద్మపురాణంలో వీర్ వేల శ్లోకాలున్నాయి. సర్వధ ర్యాత్మ కమని 

పించుకున్న విష్ణువురాణంలోని శ్లోకాలు 6 'వేలని కొందరూ, రీ వేలని ఇంకొొందరూ, 

9 వేలని మరికొందరూ, 10 వేలని వేరొక కొందరూ, £4 చేలని మరింకొందరూ 
అభి పొాయపడ్డారు. ఈ అభి పాయాలన్నీ వా ఠా౦తరాలవల్ల యేర్పడిన వే. 
అయి జే (శ్రీధరీయ, విష్టుచి_త్తీయ వ్యాఖ్యానాలతో ముదిత మై లభీస్తున్న 

(పస్తుత విష్ణు పురాణంలో 6 వేలు శ్లోకాలు మాత్రమే వున్నాయి. శిన మావో 
తా గ్రని వర్షి ంచేదిగా వాయు [పో ంగా పేర్కొనబడుతున్న ౩ వఫురాణంలో 

24 వేల శ్లోకా లున్నాయి. ఇందులో గాయతిని నె తం అధికరించి ధర్మం 
విస్తారంగా వర్ణించబడింది. భాగవతంలో 18 వేల శ్లోకాలున్నాయి. నారదీయ 
పురాణంలో 20 వేల శ్లోకాలున్నాయి, జెమిని మార్కండేయ నంవాదరూన 
మెన మార్కం డేయ పురాణంలో 92 చేల శ్లోకాలున్నాయి. ఇష్టకాగణనాది 
అనేక [కతు విషయాలనూ భృగు మహర్షి చయనోత్స త్తి విషయాలనూ తెలిపిన 
ఆగ్నేయ పురాణంలో రీ వేల శోకాలున్నాయి. వ్యాన మహార్షి శిష్యుడైన సుమం 

"వాజ్మయ మహాధ్యతుని 
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తుడు శశానీకున కుపదెశించిన ధర్మసార సమ్మిళిన మైన భవిష్య పురాణంలో తి] 
వి v8 _ జక అనో త ఆగ ఇ ఉగ 
షల ళ్ శునకు ష మవారి వివిధ వె షవ ధర్మాలను ల శ్లోకాలున్నాయి అంబరీశునక వసిష్ట మవార్షి వివిధ వైష్ట ధర్మా 

భో . ల జాని జ! Bm 6 

[(జాహ్మా-స్వర్ష “వ్రరూపొన్ని ఉపదేశించిన (బహ్మ్కైవర్త పురాణంలో 12పం కొ కా 

లున్నాయి, నందీశ్వుర (పోక మె ఈశానకల్ప వృళత్తాంగ సమ్మిళిథ మెన లింగపురా 
a _ Dl ©) బాం (a యా 

ణంలో 1] వేల క్లోళాలు న్నాయి. విష్ణుమూర్తి భూదేవికి చెప్పిన వరాహోవతార 
pn) 

మహాశ్శ రం వర్ణించబడిన వరాహా పురాణంలో 24 వేం కో కాలున్నాయి. వణ్ముఖ 
an " ౯ J “Re 

(పోకృమె మా హేళ్వర ధర్భ చరి తలను వర్ణించిన స్కా దపురాణంలో అతు లోకా 
రః భఖ (యి గ 

గా యు, ఏఏ నము మాసోతాా (సీ ర్త మూరు వరినూ లున్నాయి. ।తీపీనను మాహాత్మ్యాన్ని (పీ రాలనూ, (తిమూ ర్హులనూ నర్శిన్ఫూ 

చతుర్శుఖ|బహ్మ చెప్పిన వామన పురాణంలో 14 వేల ళోకాలున్నాయి. చేవేం 

[దుడు తనయెదుట వుండగా మవోవిష్టువు కూూర్మావతారంతో మవార్దులకు ధర్మార్థ 

కామ మోజూలను భోధథిన్తూ చెప్పిన పురాణం కూంర్మపు రాణం. ఈ కూర్మ పురా 

ణంలో 6 వేల శో కాలుస్నాయి. మవహాపిషువు మత్సాగవతార మెత్తి మనువుకు 
గా = ద ట్రీ 0 

నరసింవోవతార విశేషాలను గూర్చి చెప్పగా రూపొందిన పురాణం మత్స్య 

పురాణం. ఇందులో 14 చేల కోకాలున్నాయి. గారుడకల్పంలో విశ్వాండ 

మం'తొ గారుడోదృవమే నని నిష్టువు వరించిన విశేషాలతో వున్న వురాణమే 

గారుడ పురాణం. 16 చేల గ్ా లిందులో వున్నాయి. (బవ్మా వర్ణిత 

మన  అజాండ మహాత్వంపల |బవ్మోండ పురాణంలో 12 వేల 200 ళోశకా 

ల. భు mn 1 లటో శరన ౦న లున్నాయి. చః (బవ ఇండ ఫు రాణంలొ భవిష్యత గా లాల వృతాంతం 
ళ్ 

పీవదంగాొ వర్ణింపబడింది. వివిధ పురాణాలన్నింటిలో నూ నర్గపతినర్లాది కర్త 

(శ్రీ మహావిష్ణు వనీ మా[తమే వర్గించబడింది. ఈ విషయంలో పురాణాలు 

“యతోవా ఇమాని భూతా” సత్య్యాది "సేద వాకా వల అాశ్చర్యాన్ని పురాణాలు 

| పతిబింబించాయనడం లో సందేహా మేమా[తమూలేదు. విష్ణువే [బవ్మా, విష్ణువే 

శివుడు, విష్ణుప ఆదిత్యుడు. సర్వం విష్టుమయం జగత్. ఇదే ఏకైకమెన 

నమన్న పౌరాణిక మైన వాక్కు. అష్టాదళ పురాణాల్లోనూ, ఇటువంటి ఏకైక 

అద్వితీయ పురుషుళ్లై వర్ణించడం జరిగింది. ఈ అద్వితీయ భావాన్ని అతి[కమించిన 

వారు నరకం పాలెతారు” అంటూ మత్స్యపురాణం సేరొ,న్నది. ఈ మత్స్య 

పురాణంలో పేర్కొన్న వినిధ పురాణాల శో కాలనంఖ్థ సరిమయైనదని మనం 

చెప్పలేము. ఈ మత్స్యపురాణంలో [వజీస్స శ్లోకాలు లేవని మనం చెప్పలేము. 

వాయుపురాణ్రాన్నిబట్టి పరిశీలిస్తే మత్స్యవురాణంలో 14000. భవిమ్యపురాణంలో 

14500— మార్కండేయ వురాణంలో 9000. (బవ్మావై వ గ్ర పురాణంలో 18000 

(బహ్మోండ పురాణంలో 32100 భాగవతంలో 13000. (వావ్మ్యా పురాణంలో 

10000. వామనపురాణంలో 10000 ఆగ్నేయ పురాణంలో 10600. వాయువ్య 

మవోమథన సారామృతం 

వాను. 
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పురాణంలో 28000. నారదీయపురాణంలో 28000 గరుడ పురాణంలో 190000 

పద్మపురాణంలో లిక(00-_ కూర్మ పురాణంలో 17000_వరావొవురాణంలో 24000 

స్కా౦దవు రాణంలో 000 a కాలుస్నిట్లుగా తలుతున్నది. అష్టాదశ పురాణాల 
VE ఆ ఆతి జ బం అన షై అ; వ. ల ఖా క సంఖ్యను ఐరొ_ంటున్న ఈ పురాణంలో 16 పురాణాల a క సంఖ్యలు 

మా(తమే (పన్తుశం కసిపిస్తు న్నాయి. పము, లింగ వురాణాలకు నంబంథిం చివ నామాలు 
వాల్ ఆఆ 3 < శి way Ww ee క లు ఇ. క సంఖ్యలు ఎరొ్క్టైన్న శకం లభ్య మైన వాయుపురాణంల్ . వీలుప్తమె 

పోయింది. ఇది (వాయసగాని పొరపాటు కావచ్చును. వది యేమైనా అన్ని 
పురాణాలలోనూ రకరశాలుగా పేర్కొనబడిన, వివధ పురాణాల ళోరనంఖ గలు 

సరియనవని నొక్కి వక్కాణించే అధికారం యెవరికీకేదు. “మో పురాణోవ 

పురాణాలలోను సర్వసామాన్యంగా (పతీ పృగంశొలు,  అధికపాఠాలూ, 
మూలచ్చేదకాలెన విలుప్త భాగాలూ లేవని చెప్పడానికి బెత్తిగా అవకాళంలేదు. 
కాగా పు రాణవిషయవ్యవస్థను గురించిగాని శ్లోక నంఖ్యా వ్యవస్థను గురించిగాని 

థి (౧౧ ర థి 
సాధికారికంగా మాట్లాడే అవకాశం యెవరికీలేదు. 

లండన్ లోవున్న ఇండియా ఆఫీనులో అనేక సంస్కృత [గంఖాలున్నాయి. 

ఆ సంన్మ్భ త (గంథాల కేటలాగులోని పురాణ వఏివషవయ పివరణ పట్టిక ను చూస్తే 

మనకు అనేక విషయాలు తెలునాయి. వాయు పురాణం, ఇవ పురాణం భిన్న 
పురాణాలని కొందరు భావించగా మరి కొండ రివి కెండూ ఒక్క. శునని అభి 
పాయపడ్డాడు. మత్స ర్ట పురాణంలో... 

“యత తద్వాయవీయం స్మ్యాదు[ద మావోన్ని ౧నంయుతమ్ a Cra 
చతుర్వింశశ్సవా సాణి పురాణం శ్లైవముచ్వతే”' 

అని వక్కాణించబడింది. మశర్స్య్థవురాణ _శ్లోకంవల్ల శై వపురాణంలో 240110 
శో కాలున్నట్లు విదిశమవుతుండగా బొంబాయిలో నుదితమె [పకటిత మెన వాయు 
పురాణంలోని శ్లోకాల సంఖ్య 12000 మా(్రమే పరిమితమెవున్నది. శివ, వాయు 
పురాణాలు ఒకళు అనడానికి వీలైన ఆధారాలు వనం ము దిశ వాయు పురా 
ణంలో యెక్కడా లేవు. ఒకవేళ శివ, వాయు పురాణాలు ఏకె కాలె నా శాక 
పోయినా ముదిత వాయుపురాణం అసలు పురాణం కాకపోవచ్చును. ఉపవురాణ మై 
వుండవచ్చును. కాగా అది 12000 శ్లోకసంఖ్యకు మామే పరిమిత మె వుండడంలో 
అబ్బురంలేదు. లేదా వాయు పురాణంలో ఇది ఒక భాగంమా[త మే అయి 
వుండాలి. 

ఇతి (శీ వాయు పురాణం శివాపరాహ్యయం సమావ మ్” 

వాజ్మయ మహాధ్య కుని 

పాటే 
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“ఇతి (క్రీవాయూ క్త చతుర్వింశతి సహా స్యాం థివననం 

హిళాయా ముత రఖండే (శ్రీనర్యదా నూవోత్మే ట్రా” 

“బతి , (శ వాయు పురాణే లకీ గంపొఆతాయా మానంద కానన 

మావో త్మ. 
“ఇతి (శ్రీ మవోపురాణ వాయు |పో_కే ద్వాదళసావా. స్యాం 

సంహిళాయాం (బహర్టీండావ_ర్హం నమా _ప్తమ్''- 

“పంచదశ నవాసాణి ఖం డేన్మిన్ మునినా పురా, 

(గ్రంథ సంఖ్యాని గదెతాం 

ఇతి (1 వాయు పురాణం శివా 

పరాహ్మయం గమాన మ్ 
అలలే 

అంటూ అనేక బాయువురాణ (వాన [పతుళ్ల" వీఖిన్నాాలెన గద లు కని 

పిస్తున్నాయి. వాయు పో కం కాబట్టి ఇది వాయువురాణంగా (పసిద్ధిగాంచినా, 

ఇందులో శివ నూవోళ్మ మయా లే అత్యధికంగా _వుండడంవల్ల దీనినే 

కొందరు. శిషపురాణంగా పేర్కొనగా, మరికొందరు సమ్మగ _ అవలోడన 

చేయకుండా [గ ౦థాలను సరిపోల్చి చూడకుండా (పశ్యకించి లింగ పురాణం 

ఒకటుగ్నాదన్న విషయం విస్మరించి వాయు, శివపురాణాలు విభిన్నాలని భావిం 

చడం జరిగింది. అయికే లింగపురాణాన్నే శివపురాణంగా పేర్కొన్నా శేమోనని 

భావించడానికి కూడా అవకాశం ఉన్నది. “ఇతి వాయు పురాణ లమ్మీసంపొాతాయా 

మొనంద కానన మాహాళ్ళ్య” ఇత్యాది వాయు పురాణా ధ్యాయాంత్య గదను పరిశీ 

లించినవుడు వాయు పురాణంలో “కేపలం శివమావోళ్ళ ఏం మా|త్రమే వర్థింపబడ 

లేదనీ వై ప్ల వమాహోళ్ళర విషయాలు సైతం నందర్భవశాత్తూ 'పేర్కొనబడ్డాయనీ 

స్పష్ట పడుతున్నది. 

మహా భాగవత, చేవీ భాగవతాలు శెండింటిలోనూ మనో వురాణంగా 

దేన్ని వరీగణించాలన్న విషయంలో 200 నంవశ్సరాలకు పూర్ణమే చాలా తర్జన 

భర్జనలు జరిగాయి. ఈ చర్చలతో వివిధ పరిశోధనా [గంథాలవతరించాయి.. ఇటు 

వంటి అభ్మిపాయ భేదాలు దతీణభారత చేశ పండిత పరిళోధకులలో సైతం పొడ 

సూపకపో లేదు. మవోభాగవత దేవీభాగవత (గంథాలు రెండూ నుప్రసిద్ధ [(గంథాలే. 

అయినా దేవీ భాగవతంకంకే మవో భాగవశం ఒక్క కవి పండిశ మండలిలోనే 

గాక ఆబాలగోపొాలమూ అతిసామాన్య |వజలలో నెతం ఒకానొక విశిష్టమైన 

స్థానాన్ని సంపాదించి (ప్రఖ్యాతి నంపాదించిందనడంలో సం'దేవాంలేదు. అయినప్పటికీ 

మవోమథన సారామృతం 
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కేవల మశాభిమానాలు కారణంగా భాగవత మనా -రేయమని శెవులూ, దేవీభాగ 

వతమనా జ్టయమని నెప్లవులూ తిరస్కార భావాలను వల్ల డించారు. కా శ్రీల్రోే 

నినసించిన దకిణాచాక |వవర్తకు శెన గ దాశా శీనాథభట్టు అనే పండితుకు “దేవీ 

భాగవత మే [(పామూణిక (గంథం. మవో భాగవతం ఆ-కేయం కాదు. మవోపురా 

ణాలలో పేర్కొనదగింది దేవీ భాగవవ మె” అని నిర్ల్హయిస్తూ “దుర్జన ము ఖచ 

"వేటిక” అనే వేరుతో ఒక [గంధాన్ని గచించి భాగవణ  పక్షవాదులకు (తోసిరా 

జన్నాడు. దీనికి తగినట్టుగా మవోథాగవత [గంధాన్ని వ్యానుని “పేరుమీద చోప 
దేవుడు రచించాడే గాని అనలు వ్యాసుడు మసోాభాగవశాన్ని రచించనే లేదని 
మరొక వాదం బయలుదేరింది. ఈ వాదాలు శెండింజి నీ తీగ స్మరినూ భట్లోజీ దీక్ని 

తుల శిష్యుడైన రామాశమ పండితుడు “మనోభాగవతం అనార్హ [గంథంకాచు. 

ఆర్ష(గంథ మే. అసలది వోవదేవ విరచితంకాదు. దేవీభాగవతం అసలు ఆర్ష (గంథం 

కాదు. అనార్షం.' అని నిరూపిన్తూ తిరిగి “దుర్దనము ఖచ పేటిక” అన్న _ పేరుతోనే 
వేరొక ఖండన [గంథం రచించి దేవీభాగవత వక్షవాదులను తిరస్కరించాడు. ఆ 

తరువాత వేరొక పండితుడు ఈ మవో భాగవత వతవాదాన్ని ఖండిస్తూ బేవీభాగ 
వత అర్హ త్వాన్ని నిరూపిస్తూ “దుర్దనముఖపద్మపాదుకి' అన్న  పరిళోధనా 
(గంధాన్ని రచించాడు. మహారాష్ట్ర భాషలో _త్యంబక గురునాథ కాలే అనే విమ 

రృకుడు “పురాణ నిరీక్షణ” అనే విమర్శ [గంథం (వాని అందులో ఈ రెండు 
భాగవతాల మహో పురాణత్వ విషయాల గురించి జరిగిన వాద |పతివాదాల సారాం 

ఇాన్ని సంపూర్ణంగా ఉటంకించాడు. విద్యానిధి యోగీళ చం[ద రాయ్ అనే విమర్శ 

కుడు బెంగాలీలో కొంత పరిళోధనచేసి చేవీభాగవతం ఉపపురాణ మేనని అభి పాయ 
పడ్డాడు. బెంగాలీ సాహిత్య చరితకారుడై న మణీం|ద మోవానవను దేవీభాగవతం 

మవోపురాణాలలోని దేనని అన్నాడు. తెలుగువారిలో "పెక్కురు దేవీభాగవశాన్ని 
ఉపపురాణంగా భావించగా తాతా నుబ్బరాయ శాస్త్రిగారు మాతం మవోపురా 

ణంగా నే భావించారు. అయి జే బృవహాద్దర్మ పురాణాదులు కొన్ని ఇవి అష్టాదశ 

పురాణాలలో చేరక పోయినా-అస్టాదళ పురాణాల గురించి పేర్కొంటూ మహో 

భాగవత-- దెవీభాగ వత  (గంధథాలను ఆెండింటినీ అష్టాదళ పురాణాలలోనివిగా 

పేర్కొన్నాయి. ఈ దృష్టా ఈ రెండింటి ఆ-రేయత్యాన్ని గురించి శంకించవల సిన 

అవసరంలేదని కొందరు పండితులు భావించారు. అయితే మహాభాగవతం వోపచేవ 
విరచిత మేనని అంగీకరిస్తే మహాభాగవత [గ్రంథ ఆ'కేయత్వం యే విధంగా నిలుస్తుం 
దన్నది సర్వసామాన్యంగా కలిగే |పశ్న. 

క్రీస్తుశకం 1271-1809 మధ్యకాలంలో యదువంశంలో రామచం|దుడ నే 
నామాంతరం . కలిగిన రామరాజు దేవగిరి రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు. అతని 

వాజ్మయ మవోధ గ్రయని 
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ఆస్థానంలో పామ్మాదది అనే “పేరుగల మవోమంత్రి ఒక డుండేవాడు. ఈ హేమాది 

కటకపుర నివాసియైన వామదేవుడ నే నామాంతరంగల కశామరాజుయొక్క 

పు[తుడు. (శుతి, నృృతి, ఫురాణెతిహానవేత్త. గణకులలో అ|గగామి. 

ఎంతో కొ చార్యవంతుడు. ఈ బ"మా ది మి|తుడు మహాపండితుడని 

పించుకున్న వోవదేవుడు. ఈ వోపదెవుడు బహుశా, స్త్ర వేత్తయైన ధనేశ 

పండితుని శిష్యుడు. భథిపగ్య్వరుడైన 'కేళవుని పుత్రుడు. ఉభయ గురువుల వల్లనూ 
అంశు ఇటు తం|డివల్లనూ; అటు నిద్యాగురు వైన ధ నెళపండితునివల్ల నూ 

వోపదేవుడు బహుముఖ (_పజ్జూనిథి అయ్యాడు. సాహెత్య- వ్యాకరణ. వె ద్య- 

జో్యోతిర్విషయాలలో అనేక (గంథ్రాలు రచించిన మవోమనీపి, ఈ వోవదేవుడు 

మవోభాగవళం నమస్త స్కంభాలలోనూ వున్న విష్టుర క్షణ-విష్టుభ క్రి -విష్ణ్టుతత్వ్వ 

| పతిపాదకా లై న శ్లో కాలనుద్దరించి వాటిని “ముక్తాఫల” మన్న పేరుతో ఒక సంకలన 

గంథంగా రూపొందించి దాని! “కెనల్య దీపిక అనే పేరుతో ఒక వ్యాఖ్యా 

నాన్ని రచించి దానికి తన మితుడైన హేమాద్రి పేరు పెట్టాడు. ఈ విషయం 

కైవల్య దీపికా వ్యాఖ్యానంలో వున్న ఈ [కింది భీ శాదులవల్ల 'తేట తెల్లమవుతుంది. 

ఏవ వద్ద సళ ౯ య్యుణా విష క్కేవనూనునా 

'పేామాది ర్రోవదే చేనముకావల నుచీకరత్ ” 

“ వతురేణ చతుర్వర్గ చింతామణి వణిజ్యయా 

సామా | దిణార్జితం ముకాఫలం సళ్యత కౌతుకాత్ క 

CX 

తేన ముక కాఫఅం తేనే యల్లోక మనుగ్భహ్హ తా 

త శటీకాం యథాబుద్ది కుల్వే తేవల్య దీపికామ్” 

“ఇవొచ సక రః లబ పియదురాజమహోమం తిాళా౬భ్యర్థిత ఆచార్య 8 

(వోపదేవ 8) తర్క ర్భృక త్వం (హేమాది కర్భ్భక త్వం) ఖ్యాపితవాన్ ” 

“ఇతి (శ్రీవ వోప చేవ; న తాముకాఫల టీకానమాపాూ ” 

“ఇటలీ (శీ పాన్నూది కతాముకాఫల టీకా కైవల్య దీపికానమాపా ” 

ఈ విధంగా వోపచేప, పామా[ది నామాలు రెండూ కనిఫిన్తున్నా యీ రెండింటి 

కరాకూడా వోవదేవుడేనని సాధికారికంగా నిరూపితమవుతున్నది. అయితే ఈ 

సంన ర్భాన్నిబస్లై భాగ తానికీ వోపచేవునికీ వున్న సంబంధ మేమిటో కూడా బట్ట 

బయటలవుతున్నది. మవోభాగపతంలోని ఏవిధ స్యాం థాలలోవున్న విష్ణులక్షణ-భ Ee 

నత్త (పతిపాదకా లైన నిః గధ శ్లోకాలను సంకలనంచేసి గుదిగుచ్చి “* ముకాఫల * 

మన్న ె పీరుతో రూపొందించడ మే. తప్ప ఇంతకు భిన్నంగా మవేభాగవత శ్లోక 

రచనతో వోపచేవునికి సంబంధంలేదని విస్పష్టమవుతున్నది. అయితే ముకాఫలంగా 

మవహోమభథన సా రామృత 0 
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సంకలనంచేసిన మవోభాగవత ళో సే కాలకు వోవబేవుడు “* ఎకె వల్యదీ పిక " అన్న 

్థేరుత్రో వ్యాఖ్యానం (వాని నినమాట వాస్తవమే! ప్యాఖ్యాకర్హ అయినంత 

మా|తంచేత, ఆ వ్యాఖ్యకు మూలభూశతా లైన శో కాలకుకూడా కర్త కాజాలడు 

కదా! అక్కడక్కడా వున్న వివిధ విషయశకా లన శ్లోకాలను నంకలనంచేసి గుది 

గుచ్చడం ఆ శ్లోకాల మూలరచనకు, మూల క ర్రృశ్వాని! జ్ఞానాన్ని | పనాదించదు 

కదా! పేమాది "పేరుమీద “శె వల్యదీపిక ” వ్యాఖ్యను “నేవ కేవుడు రచించి 

వుండవచ్చు. ఇతరుల ేరుమీద [గంథాలు రచించేబుద్ది వోపదెవునికి వున్నంత 

మా|తంచేత_భాగవ తానికి వోపచేవునికి యేదో వొక విధమైన సంబంధం వున్నది 

గదా అని మొత్తం మవోభాగవతాన్ని వోవదేవుడే రచించాడనడం, మహాభాగవతం 

అనా శ్రేయమనడానికి దుర్చుద్దితో కుయు క్షీ వెలువరించిన భావమేతప్ప వేరు 

కాదు-లోతుగా పరిశీలించినపుడు మవోభాగవత వోపదేవ కర్త ్ రత్వవాదం 

అపహాస్యం వాలు కాక తప్పదు. గరుడ--మత్స్య్థ-స్క దాది పురాణాలలో అనేక 

విధాలుగా మహాభాగవత పురాణ మాహోత్మ రం అనేక సందర్భాలలో [పళంసించ 

బడింది. వివిధ పురాణాలలో వున్న ఈ |వశంసలన్నింటినీ వోపదేపుడే పరికల్చించా 

డంటారా* అతని తరువాత పరికల్చి తా లె నాయంటారా ? అసలింతెందుకు ? 

[కీస్తుళకం ర వ శ తాబ్దికి చివరికాలంలో జీవించారని ఏకొ|గీవంగా అందరూ ఆమో 

దిస్తున్న ఆదిశంకరులు మహోభాగవ తానికి వ్యాఖ్య ర చించారని_.మనో భాగ; పత దె కత 

వ్యాఖ్యాక ర్వ ర్శయెన విజయ ధ్వజా చార్యులు విస స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. 6దిశంప రా 

చార్యులు మవోభాగ నత వ్యాఖ్యర చించారని లిన స్పష్టంగా | వాసిన మ్వైత్ వ్యాభ్యా 

కర యెన విజయధ్వజాచార్యుల వాక్యాన్నీ మనం | తోని రాజన లేంకచా. దీనిని 

బట్టి ఆఅదిశంకరులకాలానిశే అంక (కీస్తుళకం రివ శతాబ్లానికే మహాభాగవత 

గంథమున్నట్లు చారి[తకంగా దృఢ పడుతున్న దిగచా ! కాగా కీన్తుశకం 6 వ 

శ తాబ్దినాటి కేవున్న మహాభాగవత [(గంథాన్ని |కీ.ళ. రివ శశాబ్లికి దాదాపు 450 

సంవత్సరాల తరువాతి కాలంలొవువ్న వోపదేవుడు రచించాడని చెప్పడం శుద్ద 

అబద్ద మని తేలడం లేదా! మరి గరుడ-నుశ్సా్యది పురాణాలలో వర్ణించబడిన 

మవాభాగవతం వు రాణ కాలంలోనిదే కాక ఆధునిక [గంథం యెలా అవుతుంది? 

పురాణాలు రామాయణ భారతాలకంశు గొప్పవి, |పాచీన తర మెనవి 

కూడా. అయినా వురాణాలకంశే రామాయణ మవోభార తాలశే భారత చేళం 

మొత్తంలో అత్యధికమైన | పాచుర్యమూ (పళ స్తీ వచ్చింది. రామాయణ మహో 

భార తాల తరువాత మహాభాగవతానికి లభిం చినంత |పేళ స్తీ మశేయితర పురాణ్రానికీ 

రాలేదు. ద్ర్వ్వైతా చై ఏత విశిష్టాచ్వెత | తిమతాల వారికీ అవలంబనాలై న (బవ్మా 

సూ[(తాలవలె ఉపనిషత్తులవ లె భాగవతంకూడా జీ వేశ్వరతత ఏ ఆవిన్యురణలో ఒక 

వాజ్మయ మహాధ్యక్షని 
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అమూల్యమైన అవలంబనంగా నిలి చించగడ ౦లో అతిశ యో లేడు, ఇటీవల ముది 

తా _₹మన రకులభిస్తు న్నమవో భాగ ౫౫ | తిమణ వ్యాఖ్యానా లే-కాక వీటి క వీటి! తోడు“సారార్ధ 
దర్శిని-వై ప్ల షవతోవణి. నుబోధిని. భాగవత [పకాశం” మొదలైన ఇతర వ్యాఖ్యా 

నాలుకూడా లభించాయి. ఈ మవోభాగవతం ఆధాగంగా భాగవతామృతం. 

భాగ వత సందర్భం మొదలై న [గంథాల సః ౦ భాగవత గుణ (పోకాలుగా అవతరిం 

చాయి. పదియేమైనా దేవీఛాన నత మవోపురాణచ్వాన్ని గాని ఆ ఫైయ శ్వాన్ని 

గాని నిల బెట్టడంకొ నం మవహోభాగవశ ఆ రైయత్వాన్ని -నిమ్టుసంకీర్తన | పొచీన త్వాన్ని 
| తోసిరాజనవలసిన పనిలేదు. ఇంతమా భం చేత చేసీ భాగవ తాన్ని ఆర్ష విజ్ఞానం 
ం 

గృష్ట్యా తక్కువ [గంథంగా తోనిపుచ్చడానికి వీలులేదు. దేవీ భాగవతం కూడా 
అత త్యంత (పాచీసకాలంనుంనీ, అత్యంన (పశసి పొందనమాట వా నవమే. కాని (జ అథి జాలీ 

ఈ నందర్నంలో నవున్నమాట ఒకటి చెవృవతప్పదు. మవోభాగవశం అన్ని వరాల 

(వజలలోనూ ఆఅజాలబగోపాలమూ | పళన్న పొందింది. చేసీ భాగవతం మాం 

కొన్ని వర్గాల (పజణలో మానమే పళ స్లిపొందింది. కొందరు పరిళోధకు లఖి 
బాయ సడినట్లు నువాభాగవత' మే తొలుత అవశ రించి అనంశగ్మే శేఫీ భాగవతం 

అనతరిం చినట్లు కనిసినుుస్నది, మహాభాగ వతం లో ద్వావళ స్కంధా లుండగా, చేసీ 

భాగ నతంలోకూడా దాభుళన ఫాంథధా లున్నాయి. మవోభాగ వతంలో 18000 

శో కాలుండగా దెపీ భాగవతంలో సె తం 18000 శో కాలున్నాయి. మవో 

భాగవ తాని సలు పేరు * శ్రీమద్భహోభాగ వతం” అని మవోభాగవశానికి మొదట 

లమ్మీ వాచక మైన Wy శబ్దం వున్న దికాబట్లి చేవీ భాగవతానికి మొదట శ” 
శబ్దానికి మారుగాం “ దేవీ” ఫస్టం చేర్చుబడిందని కొందరు విమర్శకులు భాఖించాగు. 

కాని ఇది సరికాదు, “8 శబ్దం సర్వసామాన్య వాచక ౦, i (శ్రీ శబ్దం కేనలం 
లట్ట్టవర మైనది మా|శమేకాదు. దేవీ వర మైనది- సరస్వతీ పరమైనది కూడా. 
చీ భాగనతం అనలు' చేరు చేసీ భాగవతం అని కానేకాదు. “శ్రీమదై చేవీభాగవతం” 

అని మామే. భాగవతాన్ని మనోభాగవగంగా 'పర్కొన్నట్టుగా నే, దేవీ భాగ 

వ తాన్ని EEE “దేఫీ నువాభాగవతంిగా సేరొన్న వారు కూడా లేకపోలేదు, 

అయిసే ఒకటి పీహ్టుమా యామయ మైన గృష్ణ లా శయంశాగా, వేరొకటి 

పార్యాతీ సర మేళ్వర విలాసా[శయం కావడమే వీటి వె శిషంం. 
చె గు 

ox ey ToT లలో wy న © oT రై ye అఫ్లూగ శపుర అాలలో |బవ శ్రిదె_వర్శ-|బహ్మకై వర్త పురాణాలు రెండు 

ఒక్కా శు అని కొందరు విమ గ్శకుల అధి| పాయం. ఉత్తర భాగ తీయులు (బ్రహ్మా 

వ వర మని సగవవాొరించగా, దాశీణాత్యులు _బహ్మా కె వ్యర్తమని వ ట్రవవా యా మాం ణి ( 
రించారోని ఫీరి అభి పాయం. అయితే ఒక్క (బవ్మావ్వైవర్త పురాణ విషయంలోనే 
కాదు మిగిలిన పురాణా అన్నీటి వివయంలోనూ చివరికి రామాయణ భారతాల 

మవోమథన సొరాసు ట్ట శం 
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విషయాలో నెతం ఉతర భారత దేశ [వతులకూ, చతీణ భారత దేశ | వతులకూ 
ap) యెలా ఆవి 

అనేక విషయాలలో శేవలం పాఠాంత రాలలో నేశాదు, (గంథ భాగాలలో నెతం 

విభిన్నతశ్వం గోచరమవుతున్నది. 

వాస్తవానికి ఉపపురాణాలు 18 సంఖ్య శే పరిమితమైనా కొందరు 

[పాచీన రచయితలు కొన్నికొన్ని విశేష విషయాలకు (పా ధాన్యమిచ్చి (గంథాలుగా 

రూపొందించి వాటిని ఉపవురాణాలలో చేర్చివేశారు. కాగా ఉసవురాణాల నంఖ్య 
18 ని మించిపోవడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. మరుగున పడిపోయిన ఉపపురాణాలు మరు 

గున పడిపోగా అసలు ఉవపురాణాలే కానివ్వండి, ఉపపురాణనామక యితర [గంథాలే 

కానివ్వండి, ౪4 [గంథాలవరకూ లభించాయి. ఆది-ఆదిశ్య-జొషనన-క లి 

కాపిల-కాళిక-గ గోళ _ చండికా _ దెవీ  చౌర్వాన _ ధగ్శ-_ నందీశ్వర - నాంద- 

నారదీయ-నారసింహ- పొ రాళర్య-బృవాద్ద ర్మ-బ్బ హన్న ందీశ్వ”-బృహా న్నారదియ- 
(ద్రహ్మోండ-భవిప్యోత్య ర-భార్లవ-మానన-మారీచ- లై ౦గ-చామన- వారుణ. వాళిస్ట_ 

విష్ణుధ ర్శ-విష్టుధ రోత ర-శివ-శివధ రృ-ననత్కు మారీయ-సాంబ పంటి ఉపపురాణాలు, 
ఉపపురాణ నామాలు ఉపలభ్యమానా లై నాయి. వీటిల్లో మవోపురాణ మైన బృహ 

న్నారదీయం కూడా ఉపపురాణంగాొ చేర్చబడడం విచి|తం. 

వాస్తవానికి పురాణాలు 1 మాత్రమే కాబట్టి ఉపపురాణాలు సైతం 

16 కే పరిమితం కావాలి. అంశేకాదు అష్టాదశ మహోపురాణత్రాలు యే నామాలతో 

రూపొందాయో అదే అస్టైాదళ నామాలతో అష్టాదశ ఉపపురాణాలు అవతరించ 

డంలో జె చిత్యమూ, యాధార్థ్యతా గోచరిస్తుంది. 

“మద్వయం భచ్వయంచై వ [బ్యతయం వచతుషయం ! చై ష్ష 
అణా, పే, లిం, గ కూ న్కానీ వపురాణ్రాని పృథక్ పృథక్ | 

అన్న (ప్రాచీన కారిక (పకారం మత్స్య_. మార్కండేయ- భాగవత. భవిష్యత్ - 
[దిహ్మాండ- (బాహ్మ- (బహ్మావైవర్త- వామన. వాయువ్య- వైవ్ఫవ- వా రావా. 

అగ్ని-- నారద- పద్మ-లింగ- గరుడ- కూర్ము- స్కాంద పురాణాలు మా(కమే 
18 పురాణ్రాలుగా నిలుస్తాయి. ఈ అష్టూద శ మళ్ళా ది నామాలతోనే 198 

సంఖ్యకు మా[తమె పరిమితమై ఉపపురాత్రాలు కూడా నీలువవలసి వున్నది. 

అసలు అష్టాదశపురాణాలను వురాణాలనే వ్యవవారించాలి. అత్యంత 

(పొచీనకాలంలో ఆ విధంగానే వ్యవహరించేవారు. “ శుతి, స్మృతి, వురాణెతి 
వోసాలు ” అన్న వాక్యంలో అత్యంత [పొచీనకాలంనుంచి కూడా మనకీ పురాణ 

శబ్దమే కనిపిస్తుంది. అయితే ఉపపురాణా లవతరించిన తరువాత ఆయా ఉప 

వాజ్మయ మహోధ తుని 



పురాాణణాలు--ఉవవురాణాలు XLI 

ఈయ అల పురాణాలను, ఉపఫపురాణాలుగా పేర్కొనడంలో బద్దరించిన పండితులు, ఉప 

శబ్దాన్ని విడిచివెట్టి నులభా వేషతో, సౌఖ్యా పేమతో, ఉసపురాణ్రాలనుసై శం 

పురాణాలని వ్యవహరించడం మొదలుపెట్టారు. కాగా అనలు పు రాణ్రాలేవో, 

ఉపపురాణా లేవో విస్పష్టంగా నులభతరంగా గుర్తించడంలో పండితలోకంలోనే 
తికమక లేర్చ్పడ్డాయి. ఈ తికమకంనుంచి బయటప3డంకోనం పురాణాలుగా 
వ్యవహరింపబడుతున్న ఉపపు రాణ్రాలకూ, అనలు పురాణాలకూ భిన్నగ్వం గోచర 

మవ్వాలనే దృష్టితో అనలు పురాణాలకు మొదట “మవోో శబ్వూన్ని చర్చి 

వ్యవవ 3రించడ 0 మొదలు పెట్టారు. అందువల్ల అసలు పురాక్రాలు మహోప్పు రాగాలే 

ఉపపురాణాలు పురాణాల కూర్చున్నాయి. వా స్త వానికి అవ్యంత ఫిపులంగావున్న 

మూలఫురాణంలోని అసలు విషయాన్ని అంతటినీ సంగపాంచి చెప్పేది ఉప 

పురాణమై ఉండాలి. ఈ దృష్ట్యా అష్టాదశ మూపు రాణ్రాబగు, అష్టాదశ ఉప 

పురాణాలు మాత మె అవతరించే అవకాశం వున్నది. అయితే ఉపపురాణాలు 
అపహ్రైదళ స-ఖ్యను మించిపోయిగట్లు ఏనిపిస్తున్నది. ఇందుకు కారణంకూడా లేక 

పోలేదు. నాన్న వానికి విష్ణు వురాణానికి ఉపపురాణంగా అవతరించిన, విష్ణు ధర్మ 

వురాణంలో, విష్ణు ఏ నురాణ సారాంశ మంతా " వున్న దో లేదో ఎటు మొట 
రి 

అవతరించి వుండవ వచ్చును. 'రువాక్ కాలంలో దానిలో కొంతభాగం శిధిలమె 

వుండవచ్చును. అప్పుడు మరొక సండితుడు తన క సమ్మగంగా అభ్య మైన వీష్టుధర్థు 

ఉపపురాణం సమ్మగ ఉపపురాణం కాదన్న భావంతో "విష్ణు ధర్మోత్తర ఉస 

పురాణం ” అన్న వేరుతో విష్ణుపురాణం ఆధారంగానే చేరాక ఉపపు రాణాన్ని 
రూపొందించి వుండవచ్చును. కాగా, విష్ణుపురాణానికి, వొశే. వొక్క ఉప 
పురాణంగా వుండవలనిన గంథం రెండు ఉనపురాణ్రాలుగా, _ శెండు ఖిన్న 

[గంథాలుగా అవతరించి వుంటాయి. ఇదే విధంగా అత్యంత విపులమైన విభిన్న 

విషయాలకు ఆలవాలా లైన మూలఅవురాణాలలోని వివిధ విషయాలను వివరిస్తూ, 
భిన్న భిన్న |గంథాలుగా, వేరు వేరు ఉపవు రాణ్రాలుగా మరికొన్ని అవతరించి 

వుంటాయి. అంప ఒకానొక విధమైన పురాణనారనూ (త బద్ద మె సమగ 

| గంథాలుగా అవశరించవలనీన ఉపపురాణాలు అసమ|గా లె, సమ।|గ నామక ఉప 
వురాణ్రాలుగా అవతరించాయన్నమాట, ఈ గ్భష్ట్యా ఖండ ఖండాలుగా అవత 

రించిన విభిన్న ఉపపురాణ నామ$ః [గంఖథాలు అసలు ఉపవురాణ్రాలు కానేకావన్న 

మాట. అయితే మత్స్య-మార్కం డేయోది అమ్టైాదళ పురాణాలు నునమ|గంగా, 
యథాతధంగా (పతీప్ప పాఠ విరపొతంగా మనకు లభించాయని చెప్పలేము. 
కాగా, అస లన, సరెన ఉపపురాణాలుకూడా మనకు ఉపలభ మానా లె నాయని 

యం 

స 

చెప్పడం నిస్సం ౦బదేపాంగా సం దేహోస్పవ మెన విషయ మే. 
రా 

మపహామథన సారామృతం 



XLil. నారదీయపు రాణ అమృః నవనీతం 

పురాణాల కర్హ్యత్వం 

అష్టా దళ పురాణాలన్నీ డీ.శ. 6 శ తాబ్దం |పాంతంలో రచించబడినాయని 

కొందరు భావించినా, | కీస్తుకు పూర్ణమే యీ పురాణాలన్నీ వున్నాయని మరి 

కొంగరు భావించినా చారిత్రకంగా వీటికాలంగురించి సాధికారికంగా చెప్పడాని! 

అవకాశం లేనశ్లు యీ పురాణాల కర్ఫ్భృత్వం గురించి ఇతమిత్సం అని సాధికారి 

కంగా చెప్పడానికి అనకాళంలేదు. అష్టాదశ పురాణాలకు క ర్త చేదవ్యానుడే అన్న 
ర్త 

నూట అలావుండగా యీ వురాణాలలో శెండు వురాణాలు మా|త మే వాసి 

|పోశక్తాలని విస్పషంగా వకాణినూ (పొచీనకాలంనుంచీ అనుసూ్యూశంగా, ఆరో 
యాం ద్ర ఆచి ట్టి 

_కగా ఒక కారిక నిలిచివున్నది. 

“అఫాగశవు రాష Ww GS "నే వక్రథినం ద్వయం 

సరోపకారః పుణాగయ వొపాయ పరపీడ నమ్” 

దీని [పకారం అష్టా శో పు'రాణాలకూ, వ్యానుడే క అన్నమాట అ|పా 

మాణికమె అతని కర్చృత్వం రెండు పురాణాలకు మాతమే పడమీతం౦ం అవుతుంది. 

ఆర్ష విజ్ఞాన ంద్భ ఫ్యా అసలు వాస్ట్రసళబ్దం మహర్షి నామం కాదు. వ్యాసమపహార్షి అను 

బడుతున్న ఆ మహర్షి అసలు పేరు కృష్ణ ద్వైపాయనుడు. వ్యాసళబ్దం అపసవ్య వాజ్మ 

యమైన ఆర్ష వాబ్బయాన్ని వ్యాసం వసి అంశువిన న్నృతం చేసి సవ్యంగా రూపొం 

దించబడడ ౦వల్ల అది వొక సిద్దాంత తనామంగా (పాచీనకాలంలో రూపొందింది, 

వ్యాస మహిభారతమన్నా , వ్యాస 'కృత మవోభారతమన్నా విన నృతం చేయబడిన. 

సవ్యంగా రూపొందించబడిన మహాభారతం అనే అర్థంకాని, వ్యాసుడ నే వ్యక్తి చేత 

రచింపబడిన మవోభాళగమని అర్థంకాదు. వ్య్యానః అని కాని వ్యాస స మవార్షిః అని 

కాని పాచీనకాలంలో (నయుక్తాలయ్యాయంశే వ్యానం (విస్తృతం) చేసిన పాడు. 

వ్యాసం (విష్యతం) చేసిన మవార్షి అన్న విశేషార్థాలలోనే |పాచీనులు |పయోగిం 
బారు తస్ప, "కేవల నామవాచకంగా. మాతం పయోగించలేదు. అయితే ఈ 

వ్యాస నామకులు కూడా వొక్కారుగానే లేరని, వేద వ్యాసుడు వేరని, పురాణ 

వ్యాసుడు వేరని, మహోభారడ వ్యానుడు వేరని యింకా యింకా అనేకమంది 

వ్యాస మవార్షు లున్నట్లు భావించినవారు కూడా లేకపోలేదు. భాగవతాన్ని 
బట్టిచూ స్తే పతిద్వాపర యుగంలోనూ ' వేదవ్యానుని పేరుమీద స్వయంభువు, 
[సజాపతి, శుకుడు, బృవాన్బతి, వళిష్టుడూ, త్రివర్షుడూ : నద్వాజుడూ, మొదలైన 

వారు వేద వ్యానులుగా ఆర్ష విద్యలను విన నృరింవ చేసినట్లు తెలుస్తున్నది. కాగా 

ఓక మన్వంతరంలో 7 72 " చతుర్యుగాలలో నూ 72 నుంది వేద వ్యాసనామకులు 

విభిన్న వ్యక్తులు అవతరించి. ఆర్షవిజానవ్య్యాప్తి చేస్తారని తేట తెల్లమవుతున్నది. 

వాజ్మయ మవోధ్యతకుని 
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యీ లెక్క పశారల చూస్తే 14 మన్వంతరాలలో 1009 మంది విభిన్న వేద 
వ్యాసులు అవజతరిస్తారనని భావించవలసి వున్నది. అయిశే (పత్యతు, అ[పశ్యతాది 

జీవిత విశేషాలతో కూడుకొన్న వరాళరనూను జ కమ చై్రపాయన నామకుడై న 
వ్యాన మహర్షి శాల నిర్ణయ విషయంలో రాడా _ అతనిది భారత యుద్ద 

కాలమేనని నిక్కచ్చిగా చెప్పలేము. పరాళశరాదుల ఆయుః సమాణ విషయం 
కూడా సం దేహాన్ఫద వె.నచే. అష్ట శ పురాణాలను వ్యాసుడే నచించాడన్నా, 

సజ (sa క్షి శా శ క 
లై అఫలు ఏటన్ని ంటికి మూలకర్త [బా యని చీర్కొన్నా, రకరకాలుగా వున్న 

యో పురాణాలన్ని ంటికీ క్ర గ్భత్వ్టం అనేక విధాలుగా గోచలగమౌెతున్నది. సట 

న్నింటికీ సురాణ్తాలే ఆధారంగా వుండడం మరీ లి వచి తంగా కనిపిస్తున ఏది. మత్స్య, 

వీషాంది పురాణాలను బటి చూసే, అసలు పురాణాలు మూలక ల _బవ్మా స్ ) స వ ఎ ర్తి 
అని, ఆ బృహ గంథాన్ని 15 స్పురాణాలుగా వ్యాసుడు నం|గహించి రోమ 
హార్షణునికి చెప్పగా, ఆ రోము హర్త యుడు నూ మహార్డి ₹ చెప్పగా, నూతును 

శాన కాదులకు చెప్పి నట్లు పొనవచోట కనిపిను:ః చది... ఇందుకు ఖిన్నంగా వాయు 
Ns) 

అరి 

ఘరాణ? వాయు పోక కంగానూ, నాగదీయ పురాణం నానద (పోక గానూ, 

మార్కం జేయ పురాణం మారం జేయ | పోక్తంగానూ, | బహ్మిండ పురాణం 

వశళిష! బహూ [పో రకంగానూ, లింగ ఫురాణం నంది జేళం గో [పోశి క్ల ంగానూ, 
A we (6 ఎలి ఆ on) టు wa 

గాగుక, వరావా పురాణాలు విమ్ణు | వో కాలుగానూ, (బహూ, వామన, పురాణాలు 

[బప రా దోకాలుగానూ, సంస పురాణం స్కంద (మణ్యుఖ] | ఫే క ంగానూ, 

pon సట్ ay ఫో శ ఇగ న! | కూర్చ సురాణం కూర్మావతార [పో గ్రంగానూ, మశ్న్య పురాణం మశ్ళా సవ 

తార (పో_ంగానూ, వక్కాణించారు. ఈ దృష్ట్యా అగ్ని పురాణం అగ్ని 

|పో_క్షంగానూ, విష్ణుపురాణం విషు పో క ంగానూ భాఫించవలనీ వుంటుంది. పద్మ 
wor 

పురాణం | నిష పో కమే అనుకున్నా, [బహ్ము వైవర్త పురాణం, వైవ గ బవ్మా 

[ప కంగా భావించినా, మిగిలిన ఛభాగవశ, భవిమ్యత్ పురాణాలు వాస్టనక స తాల 

చెప్పవలసి వుంటుంది. ఇవన్నీ పురాణ వీషవయాలమీడ ఆధారవడి చెప్పిన వే అయినా, 

వీటి కథాకథనం (వకారం పరిశీలిస్తే వాయు, నారదాది పోక ళ్వాలుగా పేర్కొ 
నడ ౦లో-_ లౌకికంగా (వన్తుతం నిజమేనని ని నిరూపించడానికి అనకాశాలు లేకపోయినా 
-ఆర్హ వనిజ్ఞానంద్భష్ట్యా మాశం అగాధమెన పరిశోధనలు బే స్తే సే నిజం లేకపో బేచేమా 

నని అనిపిస్తుంది. మ'త్స్యాది స్తురాణాలను బట్టి చూస్తేనే, అష్టాదశ పురాణా 

క_ర్థ్భృత్వ విషయంలో జ కర త్వాన్ని నే మవార్తులకో, మనీషులకో, మనుషులకో 

ఆపాదించి నిర్ణయించడానికి వరిళోధకులకు యెటువంటి ఆధారాలూలేవు, అధి 

కారాలూ లేవు, 

లకు కర వ్యాను డేనన్న న్న మాట వాన్నవంగా ను వదు. కాగా ఆయా పురాణాల 

మవోమధథన సారామృతం 
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"శ్రుతి నతి వురాణతివోసాలు' అన్న వాక్యం [వకారం (శుతుల తరువా? 

స్మృతులు వాటి తరువాత పురాణాలు అవతరించినట్లు కనివీస్తుంది. (శుతులెవ్పుడ వః 

రింబచాయోా సాధికారికంగా చెప్పలేనళ్లై సతుల అవతరణ గురించి కూడా చెసష్పే 

అవకాశంలేదు. ఇదేవిధంగా పురాణాల అనతరణ గురించి, వాటి కాలం గురిం+ 

చెప్పడం ఎంత అగాధమైన పరిశోధనలు చేసినా సుసాధ్యంగా కనపడడం లేదు 
పురాణ శబ్దానికి పురాతన విషయాలు చెప్పేది అని పండిత విమర్శక లోకమం+' 

అర్థం చెప్పుకుంటున్నది. లోతుగా పరిశీలిస్తే పురాణమంశే పురాతన కాలంలో 

చెప్పబడింది అని మ్యాతమె అ్భ మే మోనని అనిపిస్తున్నది. పురాణాల _ ఆవిమ్మరణ 

దశలను, గాధలను పరిశీలించినపుడు వొక్క భవిష్య పురాణమెశాదు. మొత్తం 

పురాణాలన్నీ భవిష్య పురాణాలుగానే కనిపిస్తున్నాయి. ఉదానారణకు వొక్క 

నారదీయపురాణ మే తీనుకొందాం. ఈ నారదీయ పురాణంలో విష్టమాహోళ్మ్య్యం 

గురించి వర్షిం చడంతోపాటు, హిరణ్యాక. హిరణ్యకళిపుల జన్మాదికాలు, | పవ్లోద 

జననం, వరావా నరసింహావతారాలు ఇత్యాది నిశేషాలన్నీ భవిష్యత్తులో జరుగబో 

తున్నాయని నారద|పో_మై వున్నది. అంశు వరావా నరసింహానతారాలకు 

పూర్వ మే-అది ఎంతపూర్వకాలంలోనో ఇదమిత్లంగా చెప్పలేము-నారదీయపురాణం 

(పో క్షమైనదన్నమాట. కాగా యిది భవిష్యచ్వాణి విలసిత మేకదా ! 

(బహు, పద్మ, వరావా, శ్వేతాది కల్పాలలో, (బహ్మా, పద్మ, వరావా, 

వాయువ్యాది పురాణాలు ఉత్పన్నాలయి నాయని మశ్న్యపు రాణం పేర్కొంటున్నది. 

పురాణాలు కల్పాలలోశే (ప వేశించాయంళే మనం ఒక అనంత |వపంచంలో 

అయోమయంలో పడిపోయామన్నమాట. ఆర్ష విజ్ఞానందృష్ట్యా కృత, (లేత, 

ద్వాపర, కలియుగాలు నాల్లింటినీ చతుర్యుగాలని, మవోయుగమని పేర్కొంటారు. 

ఈ యుగాల కాలసరిమితి మానవ సంవత్సరాలలో 48,20,000 సంవత్సరాలు. ఇటు 

వంటివి 74 చతుర్యుగాలయితే ఒక మన్వంతరం. పూర్వోత్తర సంధి కాలాలతో 

కలుపుకొని 14 మన్వ-తరాల "కొల౦ గడిస్తే ఒక కల్చంగా పరిగణన. స్వాయంభువ, 

స్వారోచిప,, ఉత్తమ, తామన, నైవత, చాతుష, _వైవన్వత, నూర్యసావర్షిక, దవ. 

సావ ర్థిక, (బహ్మాసావర్షిః రుద సావర్ణిక, ధర్మసావర్డిక , రౌచ్య, భెచ్య మనువుల 

అంతర కాలపరిమితి 4లిజి కోట్ల సంవత్స రాలు. ఈ సంవత్సరాల కాలమే ఒక కల్పం 

అనబడుతుంది. యీ శిత కోట్ల సంవత్సరాలూ |బన్మాకు ఒక పగలు. దీన్ని ఉదయ 

కల్పం అని అంటారు. అనంతరంతిరిగి 482కోట్ల సంవత్సరాలు నడిస్తే అది (బహ్మాకు 

రాతి. దీన్ని తయకల్పం అంటారు. అంటే 064 కోట్ల మానవ సంవత్సరాలు గడిస్తే 

(బహ్మకు పగలూ రా తితోకూడిన ఒకరోజు కింద లెక్క అన్నమాట. ఇటువంటి రోజులు 

వాబ్బయ మవోధ్యతుని 
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65 అయి జే | బహ్మాకు ఒ ఒక సంవత్సరం. అంళే లి అతల 15 వేల 410 కోట్ల మానవ 

నంవత్స రాలు గడిస్తే aS ఒర సంవథ్ళురం రచ షమాట. ఇటువంటివి 

100 నంవత్సరాలై క బి పాకు పూ ర్లాయురాయం. అంకు నీ క ట్ల, 15 లతల, 

41 వేల కోట్ల సంవత్సరాలు గడిస్తే |బవహ్మా నరమాయు వన్నమాట. కలాల 

దృష్ట్యా బవ్మా పరమాయున్రాయకాలంలో. పగలు, రాతిళ్ళుగా పరిగణించబ జే 

వివిధ కలాల సంఖ్య 78 వేలకు పరిమిత మౌతుంది. ఒక కల్పొనికి 482 కోట్ల 

సంవత్స రాల కాలమని అధర్వ వేద౧ ఈ కింది మం[శంలో విస్పష్టంగా వక్కా అకించింది, 

“శతం తే అయుతం వోయనాన్ 

ద్వెయు గే తీణి చ ళ్వారి కృణ్బ్మాః 

ఇం|దాగ్ని విశ్వదేవాస్తేను 

మన్యంతా మవాణీయమానాః ---(అధర్వ రి_1-ఐి_21) 

[బహ్మ్, పద్య, వరాహా, శ్వశాది నామాలతో వివిధ కల్పొలకు నామాలున్నట్లు 

కనిపిస్తున్నది. అయిళ |బహ్మా పరమాయుకాయంలో వచ్చే మొత్తం '78 వేల 

కల్పొలకు [క మానుగతంగా ఒక వ దని పళారం నామాలు ఆర్ష విజ్ఞానం ద్భ ఫ్యా 
క లై బి ES 

యేర్చడి వుండవచ్చును కాని అవన్నీ మనకు లభ్య మైనట్టు పడ దు. 

అసలు స్వాభావికంగా నృ్ట్రే చాలా నిచితమెనది. రయ అస్త 
మయాలు | కవుబదంగా నివేత కాల పకావ౦ జరుగుతున్నట్టు చం[దోదయ, అస 

\ 0 దం == ౧ జాలి 

నుయాలు టీ ఇాభివృద్ది దశలు [కమబద్ద ౧గా జరుగుతున్నట్లు, అశ్వినారది బి7 నత 

(తాలు (పతి వ” రోజులకు (అధికమాసాన్ని విడిచి పెట్టి) వొక్కసారి చంద సామీ 

ప్యాాన్ని వాందుతున్నట్లు "మేషాది ద్యాదశళ రానులు కాలబద్ద్వా లె |కోమంగా తూర్పున 

ఉదయించి పశ్చిమాన అ _నృమిన్తున్నట్టు భూమ్యాదిగోళాలన్నీ + యితర (గవావవ (తా 

లన్నీ తమచుట్టూ తాము తిరుగుతూ తమ అధి చేవత చుట్టూ పర్మభమిన్తు; న్నట్లు 

సృష్టి మొ త్రంలో అటు స్వరూపంలోనూ, యిటు న్వభావంలోనూ ములో 6 ఒకా 

నొక విచిత్రమైన చ్మకనేమి (క్రమంతో కూడిన పునరావృత్తి పూర్వక మైన వ్యవస్థ 
అస లీ న ॥ రి ఆక స్ ది a న శ వున్నట్లు అగాధమైన ఆర్ల విజ నంద్భ ప్లా నేకాదు ఆధునిక విజ్ఞానంద్భష్టా్య కూడా 

మనం పరిశోధన చేస్తే మనకు గో చరమౌతుంది, 

“చరిత వునరావృ త్త మౌతుంది” అన్న వాక్యం సర్వసామాన్య ౦గా 

అనేక సందర్భాలలో మనందరినోటా నఠిగేమాట. ఇది యేదో అలవోకగా గాని, 

ఆపామావీగా కాని, ఊసుపోకశాని, సృష్టించిన మాటకాదు. మనం అన్నమాట 

నుళ్ళీ అంటున్నట్టు, చేసిన పని మళ్ళీ చన్తున్నట్లు, చరి తళోనూ, నృష్టిలోనూ జరిగిన = 0౧౧ అటో 0౧ ఠి 

సంఘటనలే మీ మీ జరుగుతూ వుంటాయి. గత 116 సంవత్సరాల చరి తలో 

అమెరికాలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల విషయం యిక్కడ నేను బుద్ధిపూర్వకంగా నే 

మవేోమథన సారామృత 0 
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ఉటంకిన్తు న్నాను, యివి యిటీవల ప టపడినవే. లింకన్ అనేవంకి అమెరికా (పసి 
వ వి ఆం 

టుగా 1860లో ఎన్నిక య్యాడు. సరిగ్గా 100 నంవత్సరాలగరువాగ శెనెడీ అనేవ 

z 

వ్ర. 

1960లో అమెరికా అధ్య తు పంగా ఎన్నిక య్యాడు. పీగిద్దరూ కూడా తను bs 

తమ దగ్గర ర వుండగానే ప కవారంనాడే కాల్చి చంపబడ్డారు. ఇద్దరికీ కూ డా గుండ 

తలల్ ఇశిన్పుంచే మానుకు పోయింది. 

లింకన్ సెక టరీ పేరు కెనడి. సెకటరీ లింకన్కు సినీమా కు వెళ్ల వద్దని సలవ 

యిచ్చాడు. _ శెనెడి సెక టరీ చేరు లింకన్. ఈ సెక్రటరి కెనడీని “ చెల్లాన్ "క 

వెళ్ళ వద్దని సలవో యిచ్చాడు. లింక న్ను చంపిన బూత్ అనే వ్య క్తి నినీమాపోలు లో 

లితన్ను చంపి వేర్ హోౌస్లోకి పారిపోయాడు. ఆశెడిని చంపిన ఏ అస్వాల్త్ 

వేర్ హౌస్ లో శెనెడీని చంపి సిీనీమాహోలులోకి పారిపోయాడు. లింకన్ తరువాళ 

ఎన్ని కైన [పెని డెంట్ పేరు జాన్సన్.  శెనెడి తరువాత వచ్చిన (పెనిడెంట్ వేరు 

కూడా జాన్సనే. లింకన్ తరువాత వచ్చిన | పెసిడెంటటు ఆండోజూన్సన్ 1808 లో 
జ 

జన్మించగా, శెనెడీ తరువాత వచ్చిన (వెసిణెంటు లిండన్ జాన్సన్ 1909 లో 

జన్మించాడు. లింకన్ను చంపిన “బూత్ * 1918 లొ జన్మించాడు. కెనెడిని చంపిన 

“ ఆస్యాల్డ్ ' 1918 లో జన్మించాడు. వాంశకులై న బూత్, ఆస్వాల్డ్ లు యిద్దరు? 

కూడా వారిమీద విచారణలు పూరి కాకుండానే చంపి వేయబడ్డారు. 
॥ " అజం 

'పేర్దు శారుమాశై నా మిగిలిన వివిధ సంఘటనలతో కూడిన విశిష్ట చరిత్ర 

అంతా స్పష్టంగా కళ్లకు కట్టినట్లు అద్దంలోని |పతిబింబంనలె పునరావృత్తంగా 

మనకు కనిపిస్తున్నది. అనలు సృష్టిలోనే సహజంగా యిటువంటి పునరావృత్తులు 

మాత మేకాదు, విభిన్నాలైన నర్వ విషయాలలోనూ చైతన్యవంతమైన వునరా 

వృ శి త్తి జరిగి తీరుతుందని ఆర్ష విజ్ఞానం వేనోళ్ల చాటుతున్నది. ఆధునిక వైజ్ఞానికులు 

నెతం, యీ వునరావృ శ్రీ సిద్దాంతాన్ని నిర్ద్వంద్వంగా కాదని “తోసిపుళ్చే 

| పరిస్థితులలో లేరు. కాగా సృష్టి స్థితిలయాలు స్వాభావికాలె లెనశ్లే, అవి మంన్నో 

సార్లు వునరావృ త్తి కావడ ౦కూడ స్వాభావిక మే. అనలు సృష్టి వ్యవస్థ శే సునరా 

వృ త్తికలిగే అవకాళమున్నప్పుడు, సృష్టిమీద ఆధారపడి రూపొందే వివిధ సంఘటన 

లకుగాని, చార్మితక ఘట్టాలకు కాని పునరావృ త్తి కలగదని చెప్పే అవకాశంలేదు. 

ఆర్ష విజ్ఞునం దృష్ట్యా (3 , పస్తుత కాలంలో ఆరు మన్వంత రాలు గడచి, ఏడవ మన్వంత 

రంలో మనం వున్నామని చెప్పగలం కాని, యిప్పటికి మొత్తం. అసలు కలా లెన్ని 

గడిచాయో చెప్పలేము. (బవ్మా, పద్మాది క కల్పాలలో (బహ్మ, వచ్మాది పురాణా 

లవతరించాయం శే ఆ కల్పా లెప్పుడు వెళ్లిపోయాయో, ఆ |గంఛాలెప్పుడు అవత 

రించాయో, మనం చెప్ప లేము. 78 వేల కల్పొల నామాలు [5 'మబద్ధంగా మనకు 

లభించినప్పుడు (ప్రస్తుత కల్చమేదో మనం గుర్తించగలిగితే, (బవ్మా,. పచ్మాది 
స్ 

వాబ్బయ మవాధ్యముని 
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కల్పాలలో అవతరించిన పురాణాలగురించి కొంతవరకే నా ఊప" ౦ంచడా నీక నకాశం 
వుంటుంది. శల్చొంన (ప్ర శయంలో సర విప్రం సాశనమెన బు పురాణాలుకూడా Oks 
పోం చహాయంశేు, ట్ ౧వ న్ ఉద ఉరు 'ల్ప సృష్టి వి వం (1 వు గ లో థి HA పు "లౌొణొాలు అవ త ర [€ 

రించాయని చెప్పవలసివన్సుంది. అయితే ఆయా కల్పొఐలో పుఠరాణ్తాలవత ఏింఇా 

యన్నమాట. అవా స్తషిక మనో, [పక్షీ వ్ర మనో (తొ 'ీనిపార సయవచ్యును కాని ఖగోళ 
వ్యవస్థను, గ ye శస చేష్టావరవ్య ను త న్చులిబింబక మైన భూమ : Trt థు స్ఫుష్టివ్యవస్థా ధి ర ౬ 
చెతన౧ పషా సంరూవ స్వభావ పరిత్రాముకమాలను మనం (తోనిపుచ్చ లేము. = ద 6౨ 
ఇక్కడున్నది వొకు చక్కు. * మభఖానడు (తం "లో సప్త బుషులు వున్నప్పుడు 
మవోభారశయుద్దం జలిగింననీ అనుకుందాం. న పబ్బుపి మండలం ఒక నథు (తం 
నుంచి మరొక నత్మగంలోకి జరుగుతూనే వుంటుంది. ఇది ఒకే వొకసారి జరిగ 
ఆగిపోయే వ్యవ కాదు. పున రావృ త్తి తీ వరంగా, , యెన్నీసార్లయినా సతత చలనం 
జగుగుతూ నే వుంటుంది. ఈ ద్భ ఖై యిప్పటి కెన్నీ సార్లు నప ముషిమండలం మఖా 
నక్ష[తంలోకి వ వచ్చి వెళి ,ందో యంగటి వెజ్లూనికులకెై నా ఊసొంచి చెప్పడానికి 
వీలులేని విమయం. కాగా, ఆర్ష & విజ్ఞ ద్ఞానంగగ ఫ్రా పురాణాల (వా చీవత్వంగురించి 
సాధి కారకంగా చెప్పాలంశే ఆయా స్తు రాణారిలో వున్న వివిధ మన్వంతర ఖగోళ 
శానా ది విషయాలలో పగిళోద్రన చీని సత్యా న్వేవణ ఏయవలసివున్న ది. 

(జావ్మాణ ,_ ఆరణ్య కాలలోనూ, ఆప సంభ నూ తాలలోనూ పురాణ 
వ బం వయోగీంచబడింది. పురాణాలన్నీ ఆధుని కా లని అఖీ పాయసడిన వీమగ్భునులు 
cl [౧౦ థాలలో వున్న పురాణకబ్ల (వ యోగానికి | పొచిననునే. అర్థం చెప్పి తమ 
వాదాలను సమర్థించుకున్నారు. వాస్త వానికి (బావ్మాణాదులలో “శరా నబడిన 
పురాణళ బ్బం అష్రైాదళ ౩ పురాణాలలోని పురాణ వాచక మే కాని తద్భిన్నంకాదు, (కుతి 
న్మృతిపు రాణీతివాసాలన్న వారో Hos కాంం పురాణాల తరువాత నే ([బావ్మాణార ౧ 

బి 'కొదులూ, (వాతిశాఖ్యలూ యితర సూత |గంథాలూ, వేదాంగాలూ*, ఉవనీవత్తులు 
అవ తరించాయని చెస్పవలనీవుంటుంది. అయితే పరనస్పనః )రుద్దంగా చరి )(తకు | విరుద్ధంగా 
స్వవచన వ్యాఘాతాలుగా కనిపిం చే విషయాలు అనేకం మనకు పురాణాలలో గోచర 
నౌ తాయి. ఉపనిప.ద్వా కాల (పన క్షు అేశాక పాణిన్యాది మవార్షుల నామాలూ,జైన, 
బౌద్ద, ఇత? చార్వాక, పొమండాదిమళతాల ఖండ నంవంటి విషయాలూ వీటిల్లో మనకు 
గోచరమౌ తాయి. పీటిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు, ఆయా మవార్దుల ముతక రల 
కాలం తరువాతనే పురాణాలు అవతరించాయని మనం ఆ మోదించనలిసి వుంటుంది. 
వు రాగాలు (థాహ్మాణాదులకం'శే [పాచీనతమాలని మనం ఆ మోదించినప్పుడు 
పరస్పర విగుద్ధాలూ, లేదా చారిత్రక విరుద్దాలూ, న్వవచన వ్యాఘా తాలుగా 
వున్న వై విషయాల గురించి శెండు విధాళైన నిర్ణయాలలో యేదో 

మవహోమథన సారామృతం 
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వెక నిర్ణయానికి మనం రావలసి వుంటుంది. పురాణాలను లోతుగా పరిశీలించి 

నప్పుడు అవి అన్నీ భవివ్య వురాణంవలెనే భవివ్యద్వాణిగా అవతరించినట్లు మనం 

ఆ మోదించనలనీ వుంటుంది. ఆర్ష విజ్ఞానం చ్భ ఫా వేవ విజ్ఞానం దృష్ట్యా భవిష్య 

ద్విస.యక' వాజ్మయం అకతరిరతడాని కి పూర్తిగా అవకాశాలున్నాయి. కాగా 

పాణిన్యాది మహార్లుల [పన కాని, జైన, బౌద్దాది మర [పవ కల (పనక్తి కాని 

అధునిక విషయమనిపించు కున్న చదేదై నా భవివ్యచ్యాణిగా ఆమోదించినప్పుడు 

వాటి ఉనికిని గురించి మనం ఆ తేపించవలసీన విషయమేదీ వుండదు. పురాణాలను, 

భవిష్యచ్వాణిగా ఆ మోదించ లేనప్పుడు వాటిల్ళు ఆమూల్యాగంగా వున్న పరమ 

వైెజ్బానికాలై న వాన్తవిక విషయాలను నెతం మన౦ వాన్ఫపీకాలు కావని, 

అ| పొమాణికాలనీ (తోసిపుచ్చిన ట్లవుతుంది. ఒకవేళ పురాణాలు భవీష్య'ద్వాణులు 

కావని మనం ఆమోదిస్తే, పాణిన్యాది మవారులకూ, జై నబౌద్దాది ముతక ర్హలకూ, 

సంబంధించిన ఆధునిక విషయ విశేషాలకు నంబంధించిన వివిధ (వనక్తులన్నీ (వతి ప్రా 

లని మధ్యలో కలుపబడినాయని మనం ఆమోదించవలసీ వుంటుంది. కాని యీ 

దృ సప్య్రాథూడా మరొకచిక్కు లేకపోలేదు. ఆధునిక విషయాలను వకిప్తాలని మనం 

(తోసివుచ్చినా, అతర్థంత [ప్రాచీనకాలంలో జరిగిన-చరి[ తలో యెప్పుడు జరిగా యో 
చెప్పలేనటువంటి, నరసింవోవళారాది కథలూ, (సహ్లాచాది చర్మితలూ, వారి పితృ 

చరి|తలూ వారివారి పూర్వజన్మలూ, భవిమ్యజ్జన్మలూ మొదలైన విషయాలను 

గురించిన వరిపూర్ణ గాధలన్ని భవిష్యద్వాణిగానే పురాణాలలోవున్నాయి. వీటి 

భవిష్యద్వాణి త్వాన్ని ఆమోదించ లేనివారు, అనలు భవివ్యద్వాణిత్వమ నే దే (పకి ప్ర 

మని అనక తప్పదు. ఈ విధంగా ఆర్ష విజ్ఞానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా సత్యా 

న్వేసణా పరత్వం లేకుండా అడ్డువచ్చిన వాటి నన్నిటినీ (వకిప్తాలనో, పరిఃల్చితా 
అనో అంటూ పోతే అనలు పురాణ వాజబ్మియస్వరూప స్వభావాల గురించికాని 

త దూపంగా వేద వాబ్బయం గురించికాని, ఆర్ష ఏజ్ఞానం గురించి కాని మాట్లాడే 

అధికారం యీ విమర్శకులకు బొత్తిగా లేదని చెప్పవలసివస్తుంది. సత్యాన్వేషణతో 
అర్హ విజ్ఞానంలో పరిశోధన చే సేశ క్రి సామర్థ్యాలు కాని, ఆ విజ్ఞానం గురించి అసలు 

ఆలోచించవలసిన అర్హ తకాని యౌ విమర్శక పరిశోధక శిఖామణులకు అణుమా[త 

మైనా లేదనీ నిర్ద్వంద్వంగా, నిస్పష్టంగా, మహత్తర ఆర్డవిజ్ఞానిగా నేను యెలు 

గెతి చాటవలసి వస్తున్నది. 

పురాణాల తత్వం 

_ పురాణాల గురించి స్కాందపురాణం పేర్కొన్న 'విషయాలనుబట్టి చూ స్తే 

శై_వ_భవిష్య-మార్మం జేయ- లై ౦గ--వరావా--స్కా౦ద--మత్స్య్య -కూర్మ-వామన 

_బవ్మోండపురాణాలు పదీ కూడా శైవ |పశంసా పూర్వకా లేనని, వీటిల్లో మూల 

వాజ్మయ మవోధ గ్రని 
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భూతు డె శిన్సజే నిరాజిలుతున్నా ని తోనుంది. నషు_భాగనత_నారదీయ_గారుడ 
పురాణాలు నాలుగూ విషము మాహాతాా (ని వరి సేవని, బావా వ రాణం... వద 
వు లు నాలు యము మ శకలం. అం 0, | శై 9 0 @ 
CSE enn, gs నో అస (|| . జ్య ( అట శ పురాణాలు "రెండూ (బహ్మాను వర్ణించేవని, అగ్ని పురాణం అగ్నిని ౩ రె న్తుందని, 
(బవ్మా వైవర్త వురాణం, సవితృ 'దేవశను వ ్ యరిన్గుందని తెలున్లుంది. గతంలో ఒక YO ons) 

అలల (1 కణాలు 

సారి పేరూ విషుపురాణాని బటి "నీ, పురాణపిన దం ఇ 
: పర. ఎట్లు ఎష్టువురాణాన్ని బట్ట చూస్త, పు యాలూా, త 'త్వాలూ 
యిందుకు ఖీిన్న౦0గా గోచరమౌతున్నాయి. నిష్టు_నా రదీయ - భాగవతఎంగరుడ. 
పద శ్రా వరావాపషురాణాలు మవోవిష్ణు త్ త్వమావోత్మ న్ (సతి పాదశాలనీ, (బవ్మో ౦డ= 
జహా వెస ర్ల > మార్కండేయ = భవిష్య = వామనం (బావ్మా వు రాాళాలు సరవ్వతీ rm 

చ తుర్భుఖ కృశానుల మవాత్యి న తాన్ని | పశంసించేవనీ, మత్స్య జా కూర్మ = లింగ _ 
లీ ఇ" | భః oe] 

al అపి చ 
( 

శివ _ న్కాంద - అగ్ని వుగాణాలు దుర్గా శివలింగ వి ఖు శ కుమారస్వాముల 
ఆంజ జ యాల, we gy ఈ 8 ae) | wl yf రి మావోత్మ్య్య వత్చ స్తో త పూర్వ కాలన సురొ_నడం జరిగింది, సిమ్ట పురాణ వక్క_ణం 

పు | షు) "రొ ఇన మ roe Me ఫ్ గో చారి శ్ర 
[ప్రకారం ఆరుపురాణాలు వీష్టుమావోత్మ్య [ పతిపాదశా యి ఆరుప్ప రాగాలు (బవ్మా 
నూవోత్మ వ్ర (నతిపాది కాలు, ఆరువురాణాలు శివ మావోత శ్రి [(వతీపాదశాలుగాను నళ 

వున్నట్లు కనిపినుంది. అయి జే మహోవిషువును వరి ౦1 పురాణాలు సాత్విక వురా | ల 0 ౯. ద్ 

ణా లని, అణి మోక పచాలని, "వాటికే జ్ర త్త మో తమస్ఞానం యివ్వడం జరిగింది. ae 
ert గ్ న! 

| బి హొ శ్ర య్ త్వ | పతీ వాన శాల న ఆడు పురాణాలు రాజనగుణ [(పధానాలని అవి స్టోర్ల 
| సచాలని డగ మెట్టు కందికిదించి వర్ణించడం జరిగింది. శివమాహోశ్శ [పతిపాద 

కాలె న మిగిలిన ఆరు పురాణాలు కేవల -తామన పురాణాలని యూ ఆరూ దుర్గతి 
దాయకాలని వీటిని విన్నవారికి మఠిపోతుందని అనలు యో ఆరు పురాణాలను 
కలలోనై నా చూడకూడదని, స్టరించకూడదన్న ధోరణిలో తిరన్క్మ్బృ తాలుగా 

క్ల. Mearns మో దవిజానం దఫా న న 
గ సిజ్హనం ద్బష్దె స్రగాని, వేదవిజ్ఞా; ౦ దృష్ట గాని (బవ్మా,. 

04 గ ట్ అ ఆం ల జగం కాం ( త పిష్ణు, శివతత్వం మూవి త్య బహజుుముఖ న్వరు ప స్వభావాల దృ ఫ్ల్యూగాని అష్టాదశ 

పురాణాల విషయాంశర్యం దృఘ్ల్యాగాని సాత్విక్, రాజన, తామన, గుణపూర్య ఎలి, 
కతాాలతో పు రాణ విభజనచేసి ఆయాఫలి ఆ*లను వేర్కొనడం వాన్టవంగా కనిపిం 

"పేర్కొనబడాయి. ఆ 
యె 

చదు. పురాణాలన్నీ కూడా (తిగుణాతృ కాలే. ఒక్క సురాణాలేకావు వాటి మూల 
మెన వెద వాజ్బయమం-తా (తిగుణాత్మక మే. వేదవాజృ్మయానికి, ఆర్ధ విజ్ఞానానికే 

జన “వ ఇ రొ ఆడ నా గ కాదు మొత్తం సృష్టి ౪ మూలభూతు అనుకుంటున్న విష్ణు, |బహ్మ, మహేశ్వరులు 
ముగ్గురూకూడా |తిగుణాత్ములే. నృష్టి స్థితులు రెండూ యెప్పుడై శే లయాత్మకా గ 60 ఢా ర్ు 
లయ్యా యో అస్పుడే అవి కేవల సాత్విక త్వానిశే కాదు, రాజన, తామస త్వాలకు 
నై_తం ఆలవాలాలయ్యాయి. అంకు మంచి చెడులన్న విగాని, నుఖదుఃఖాలన్న వి 

కాని, వెలుగు చీకటుకాని సృష్టిలో నె సరి కా లన్నమాట, వాటిలో ఒకొక్క. యు రి యం గ ౧ 
ప్పుడు పాచ్చుతగ్గుల వ్యవస్థ లేర్పడవచ్చును. అది వేరుమాట. సాొత్రిక, రాజన, 

నువోమధథన సారామృతం 



L నారదీయవురాణ అమృతన నవనీతం 

తామస గుణతత్వ [పతి పొదకాల "పేరుతో జరిగిన పురాణ గౌరవ, అగౌరవ (పద 

మైన నిర్భయం సశ్యాన్వేస ణా పరమైనదికాదు. అసలు సత్యావిష్కర ణా వర మైన 
దంతక ంశేశాదు. వేదాలన్ని (టిలోనూ సొత్సీక, రాజస, ఆిమసాూ "3 కాలె న 5 వివిధ 

మం తాలున్నాయి. ఈ మం తాలు దేవాధి దేవతలైన కేవల విష్ణు దహ్మ మహా 

శరులకు నంబంధించినప్ మాత మేశాదు.. తదితర దేవతలకు మై తం సంబంధించిన 

విగా వున్నాయి. |బహ్మ నిమ్ము మ పాళ్వరులు సృష్టి స్థితిలయ కారకు అన్నప్పుడు 

లయళారకత్టం మ హాళశ్వరవత్తం కలది కాబటి, మ హేళ్వరుణ్ని తామనాళ్ళకుడుగా లయ 
కొందరు థావించివుంటారు. సృష్ట కార కళ్వం _బపర్ముదికాబట్టి సృష్టిలో మంచి చె 

లన్ని ౦టికి స్థానం వున్నది కాబట్టి కేవల వినాళ కారి త్వాన్ని |బహ్మాకు ఆపాదించ 

లేక బహ్మను శాజసొత్మకునిగా. పేర్కొని వుంటారు. అటు స్పా వ్య 

లయవ్య వ స్థ వస్తకు సంబంధం లేకుండా స సృృష్ట యొక్క కేవల స్థితిపరవస్థకి విష్ణువు పరిమి 

తుడు శాబట్టి, విష్ణువును (వత్యక దృష్టితో సాత్విక స్వరూపుడుగా భావించివుం టారు. 
చ ఇగ అంచ 59 సర్యావ షం న | వ a స 9 డి అయితె అసలు సృష్టికీ మూలభూతు డనిపించుకుంటు ర్న [బి నాను సృష్టి ంచడాని 

Ty శ] స్ రాజ చు దు , అర - ఐం మూలం ఆ శ) మహోవిష్టు పకదా ! విష్ణువుకు యిచ్చిన [పాధా నాన్ని బట్టి చూచినా 

(బహ్మ్ మహేశ్వరు లిద్దరికం శు విష్ణువు గొప్పవాడు మామే కాదు, వారిద్దరికీ 
కూడా నువోవిష్ణు వే మూలభూతుడు. కాగా మహావిష్ణు కారక తానికి చెందని రాజన 

తామసశ్వాలు “కేవల |బహ్మ మహాశ్వరపరాలు యే విధంగా అవుతాయి? అర్థ 
విజ్ఞానం దృష్ట్యా ఆంతరంగిక మైన పరిశీలన ఇయకుండా వై సె విషయాలను 
కొన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని [బహూ మ హెళ్వరులకు రాజస తామనత్వాలను 

ఆపాదించినట్లు కనిపిస్తున్నది. చేతబడులన్నవి తుద |వయోగాలు వామాచార 
పద్ధతులు, మంత శాస్త్రం దృష్ట్యా త్మీవనిరసనకు గుకిఅయ్యాయి. శైవమత 
పరంగా వామాచార పద్దతులు అతిగా వ్యాప్తి చెందడాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 
శివునికి తామస త్వాన్ని ఆవాదిం చినట్లు కనిపిస్తున్నది. వాస్తవం పరిళీలి సే న్ 'బవ్మా, 

విష్ణు, మహెళ్వరులు ముగ్గురూ శుద్ద సాత్విక న్వరూవులే, జగన్నాటక సూత 
ధారి అని (శ్రీ మవోవిష్ణువును సామాన్యంగా 'పర్కొాంటామే గాని, దిహ్మ, 
మహేాళ్వరులు సైతం జగన్నాటక సూ|తధారులే. వా స్తవం పరిశిలి సే _బవ్మా, 

ఆ అ వ రొ ప వ విష్ణు, మహేశ్వరులు ముగ్గురికీ ఆయుధాలున్నాయి. విష్ణువు తన చశకాన్ని 
యెన్నిసార్లు ఉపయోగించలేదు * యెన్నిసార్లు దుష శిక్షణ చేయలేదు ? అదే ౧౧ ౮ లు 

విధంగా [బహ్మూ, మహేశ్వరులు మాతం యెంశమంది రావసులను సంవారించ 
లేదు. చేతబడులను, వామాచార [వయోగాలను, 'ము దపిద్యలని మన మందరం 

నిరసిస్తాం. కాని వేదోకాల న అగ్నేయో స్తం, (దహ్మో స్తం, గారుడా(స్త్రం, 

నాగ్నాస్త్రం, శూల[పయోగం, గదాపయోగం మొదలై న అనేక (వ యోగాలతో 

వాజి య మహాధ గ్రని 

N-iv* 
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పాటు నిష్టు చక్ర [పయోగవర మైన సుదర్శన [ప్రయోగం నై చిత్రం ఒకానొక విశిష్ట 

మైన, ఉ సత స్థాయికీ చెందిన చేతబడి (పయోగాల వంటిప. యివి దుష్టశిదణార్థం 

యేర్చడి కతు సీనాళ నార్ధం రూపొందించబడిన వివిధ మం[త [త (వయోగాళే. 

అయితే మహావిష్ణువు -కాని, “సు హేళ్ళరాది 'దేవనలు కాని, మహామాత గాయ తి 

వంటి (స్త్రీ) చేవతలు కాని, యిటువంటి మహా త్తర శక్తులను, దున్ట శితణార్థం శిష్ట 

గ్ర త భార్థం కేవలం లోక (శయన స్సు దృష్ట్యా మా శమే వీటిని “నియో గించిన నట్లు 

కనిపి నున్నది. అవసర మైనపుడు దేవత లందరూ తమవద్ద గల శక్తులను ఉపయో 

గించినవా రె. అసలింతెందుకు? అటు దతీణాచార, యిటు వామాచార [పయోగా 

లన్నింటికీ మూలభూతమెన వేద వాజ్బయం యెక్కడా శివుని తామసాశ్య 

కునిగానూ, [బిహ్మాను రాజసాత్భుకుని గాను, వర్థి ం చినట్లు కనబడదు. వాస్తవానికి 

హారిహారులకు భేదంలేదు. వారి హార నాధుణ్ని తిక్కన సోమయా బి 

కీమస్థీ మా లాం కిము కౌస్తుభం వా | 

పరి ష్య యాయ ౦ బహుమన్య సేత్వమ్ | 

కిం కాలకూట కిమువా యళోదా |! 

స్తన్యం నవ స్వాదువద |పభోమే |] 

అని వర్ణించడం కొత్త వినయం యుమీకాదు. వారివారుల అభేదత్వం తెలుగు 

వారు తిక్కన సృష్టి అనుకొనడ ౦ శుద్ద పొరపాటు, బు 'గ్వేదం పురుష సూక్తంలో 

ఒక్క సారివొర [బవ్మాల కే కాదు, చేవగలందరికీ అభిన్న త్వాన్ని చాటడం జరిగింది. 
(పతే ఫ్రకీించి అ మవోఫణిశాయి. అయిన వారికి రాజఫణి భూషణభూషితు డై 

విరాజిల్లే వారునకూ అభేద త్వాన్ని గురించి పురాణ వాక్కును ఉటంకించాలం"కే 

నారదీయ పురాణంలోనే యీ అభిన్నత్యం యొలుగ త్తి చాటబడిందని పేర్కొన 
వచ్చు. కిం లక్షణ? థాగవతా జూయం'ఖే శేనక కర్మ ణా' “అని మార్క_౦డేయుడు 

(పళ్ని స్తే, భగవంతుడు భాగవతో శ్రమ లక్షణాలు వక్కాణినూ 

“లివపియాః శివానక్తాః శివ పొాదార్చ నేరతాః 

తీపుం[డ ఛారిణో యేచశేనై భాగవతో త్రమాః ॥ 

వ్యవవారింతిచ నామాని వారేః శంభో ర్మవోత్మనః 

రు. దాఖాలంకృ తా యేచళేవై భాగవతోశ మాః Il 

యే యజంతి మవోదేవం |కతుభిర్భహు దకీగణై ః 

హరింవా వరయా భక్ష్యాతేవ ఖాగవతోత్తమాః ॥ 

థివేచ పరమేశేచ విష్థాచ పరమాత్మని 

సంబుర్ధ్యా (పవగ్శంతే 'తేవై భాగవశాః న్ట్ర్రతాః ॥ 

(నారదీయ పురాణం : పూర్వ. భా. 5. అ ధ్యా.) 

మవోమధథన సా 'రామృతం 



Lil నారదీయపు రాణ అమృతనవనీతం 

అనీ వారిపారులకు అభేదం చాటడం జరిగింది. ఇదే విధంగా మరొక సందర్భంలో 

శివ కేశవులకు అభిన్న త్వాన్ని చెప్పినవారికి, భావించినవారికి ఇహ పర సౌఖ్యాలతో 

పాటు మోక్ష పావ్హికూడా కలుగుతుందని పేర్కొనడం జరిగింది. హారిహరుల 

అభిన్న త్వాన్ని వేదవాబ్బయంతోపాటు పురాణవాజ్మయం కూడా చాటుతున్న ప్పుడు 

[పశ్య కించి విష్ణుతత్వ బోధకాలని, సాత్వి కాత కాలని, ఖావించబడిన జరు పురాణా 

లలో వొకశున నారదీయ పురాణంలో నే హారివారుల అభిన్న త్యాన్నీ చాటడం 

జరిగినపుడు శివతత్వ [పబోధకాలైన వురాణాలు తామనాత్మ కాలనీ, పరిత్యా 

జ్యూలనీ యేమేమా (వాయడం అనాన్టయం కాదా! అ వైజ్ఞానికం కాదా 4 

అ | వానూణికం కాదా? ఇంతెందుకు ౪ (బహ్మ, విషు, మ పే=శ్వరులకు ముగ్గురి? 

అభిన్నత త్వాన్ని చాటుతూ యేర్చడిందే కదా పతా కేయ మూర్తిత్త్వం. ఈ 

ద తా జేయజ్వం _నైతం అత్యంత |పొచీన తరమైనదే కాని కొందరనుకునే పురాణ 

కాలపు నాటిది కానేకాదు. ఈ దత్తా తేయ త్వాన్ని శాస్త్రీయంగా కాని ఆర్ష 

విజ్ఞాన పరంగా శాని కాదని [తోనీపుచ్చ గలవారు లేరు. కాగా అనలు దేవతల 

లోనే సత్వరజన మోగుణాల | పాధాన్యత లేనప్పుడు వురాణాలలో సాత్విక -రాజన- 

తామస-భేదాలను యేవిధంగా కల్పించగలము ? 

“తత్త్వమసి త్వమసి తత్” “సోహం హంనః”_అన్న వేదార్ద్మ పతి పాదక 

వాక్యాల ఆంతర్యాన్ని గుర్తించిన వారు |బహ్మా వొష్టు మహేాళ్వరుల విభిన్న త్వాన్ని 

పరిగణించ లేరు. “శివోఓవహాం,” “అహం | బహ్మాస్మి,” “విస్థ హం” వంటి అర్హా 

_ చత వాక్యాలను కాకుండా “శివో ఓ౬హం, అహమేవ శివః “అహం బహ్మాన్మి-, 

[బహ్మవవ అవామస్మి,” “విష్ట్వపాం, అవా మేవ విష్ణుః,” వంటి పరిపూర్ణ సార్థక 

ఆర్ష విజ్ఞాన అదె ఏత వాక్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచించినప్పుడు |తీమూర్తుల 

మత విభేదాలను విజ్ఞులెవరూ పరిగణనలోకి తీనుకొనబోరు. అద్వైత సిద్దాంత 

మన్నది ఆదిశంకరులు [కొత్తగా రూపొందించిన సిద్దాంత మేమీశాదు. అనంత మైన 

వెద విజ్ఞాన ఆంతర్యాన్ని గుర్తించి |వవచించబడిన మతమేశాని అదె్వతమగం 

చెద భిన్నమైన అపూర్వ మతమేమీ శాదు. అసలు ళివోలపవాం, అహం 

[(బహ్మాస్మి- వివ పవాం వంటి మాటలు యెవరు పడితే వారు ఉపయోగించడానికి 

పీ లెనవి కావు. కొంత కాలంగా కామాయాంబర ధాగు లేన (పతివారూ వీటిని 

ఉచ్చరిస్తూ ఉండవచ్చునుగాని అవి సార్థకంగా అతి పాచీనకాలం నుంచీ ఉపయో 

గించబడడం లేదు. వాస్తవానికి శివ పరమైన శక్తు అన్నింటినీ నంపాదించిన 

వాడే “ళివో2ఒహాం” అనడానికి అర్హుడవుతాడు. _ బహ్మాపర మైన శక్తులన్నీ 

తనవళం చేసుకొనగలవాడే “అవాం (బవ్మోన్ని *” అనడానికి సమర్హు డౌ తాడు. 

ఇదేవిధంగా విష్ణుళక్తులన్నింటినీ సాధించగలిగినవాజే “విన్ట్వృవాం” అనడానికి 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 



నారదుడు Lill 

యోగ్యత నంపాదించుకుంట*డు. ఇటువంటిశ కు లేమీ నంపాదించకుండానే ఆయా 

వాక్యాలను ఉచ్చరించడం ఆగ్షవిజాన సమ్మతం కాదు, 
| _ య ఇ (౮ 

నరసింహూకవి పౌం|డక వాను చేవుని నంవోళ నంద ర్భంగా యీ [కింది 

సద్యం [వాయడం యొంతోసముచితంగా ఉన్నది. 

చింతించి “యచ్యుతో౬వామ 

న సాం తారిరనాన ae నంతో౭నాం నారిరవ ము రా వాం శ) 

కాంతో ఓహ”మృ్మను నాతని 

నంత ం౦బందించె దానవాంతకుండ ంళన్ 

(నార. శికి7 వుట. 16 ౫.) 

దీని వల ఒక. సనాంనులే శారు యెంత మవోశ కి సంవన్ను ణజెనాసిరే ఆ మవో 
సక ౮ ఓ అలీ రుయా 

విషుళ కి సము చ్చయాన్ని సంపొదించకుండా “అచ్చుతో ఓవాం” వంటివాటి 
ఓం అవి (fa 

నుచ్చరించరాదని స్పష్ణ్రపడడం లేచా ? ఒక వేళ వారు ఉచ్చరించినా వా వొత్ను 

లై నంహిరయోగ్యులేనని శేలడంలేదా? కాగా వేద వాజ్బయాన్ని (పతి 
చలా ది 

బింబించివ ఆర విజూన సాంకేతికాశ్శశకా లె న భురాణా లేవె నానచే ఒకే ఒగ 

కోవకు చెందినవనీ ఏకైక సరమార్థం కలవనీ మనం నత్యనమ్మత ౦గా ఖజాఫంచ 

వలనసీ ఉంటుంది. 

నారదుడు 

నాగదీయ పురాణ కర్ణ యైన నాందుణ్ణి మామూలుగా మనం మహర్షి 

అనుకుంటాంకాని అశడు మవార్షి మాతుజే కాడు. అనలు దేవర్షి [తిలోకనంచారి. 

(తికాలజ్ఞుడు. మామూలుగా మనం (శ్రీ మహానిష్టువును జగన్నాటక నూ(త్ర ధారి 

అని అంటాంకాని లోతుగా పరిశీలిస్తే నారద మహార్షి కూడా ఒక విళిష్టతకల 

జగన్నాటక నూశధారిగానే మనకు దృగ్గోచర మవుతాడు. దాదావు నారదుని 

పాశ లేకుండా మే దుష్టనంవోరమూ, యే లిష్టరవణ్లా లేదనియే చెప్పవచ్చును. 

నారదుడు (బపశ్ళాకంఠ (వదేశంనుంచి నంజనితు డయా న్ట్డని [(బవ్మావై వర 
ర్ by mmm అరి 

పురాణం పేర్కొనగా (బవ్మా తొడనుంచి ఆవిర్భవించాడని భాగవతం "పేర్కొ 

న్నది. [బవ్మా వ్వైవర్త పురాణంలో నే వేరొక చోట _బవ్మా గడవు తికయెన 

(ప్రియను వివాహాం శేనుకోగా ఆ (పియా _(బవ్మూలకు నారదుడు సుంజనితుగై 

నటు మడొళకవిధంగా ఉన్నది. భాగవత [ప్రవచనం పకారం చూ నేనే నాగ 
గస + టు గా. 

దుని జన్న యింకొక విధంగా సేరొకచోట కోన్చినున్నది. అది యిది. ఉపబర ణుడు 
(4 ఆజ్ oy. 

మవశిమథన సారామృ తం 



LIV నారదీయపురాణ అమృతన వనీతం 

అన్న పేరుతో ఒకానొక గంధర్వు డుండేవాడు. అతడు నుందరాంగనలకు 
లోలు ఇదే ద్రియుడ సను ఉ౦ జేవాడు. వీళ్వ నష్ట లై న (బహ్మాలు “చేవన తం” 

అనే యాగం చేస్తూ (శ్రీ మహావిష్ణువు ః కథలు గానం చేయడాని కై గంధర్వులనూ, . 

అప్సరసలనూ అవ్వోనించారు. గంధర్వుడై న ఉవబ కృణుడు సతం గంధర్వగణంతో 

కలిసి వెళ్ళి కొంతసేపు గానంచేసి అక్కడ ఉన్న లప్పరోవనితలను చూచి మోహి 

తుడై గానాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు. అందువల్ల “నీవు ళూద యోనిలో పుట్టవల 

సిందని” ఉపబ్బరృణుని [బహ్మ శపించాడు. ఆ 'శరువాత ఉవబర్హ ణుడు ఒక చానికి 

పుట్టి అనంతర జన్మలో శాపవిమోజనం జరిగి అంతకు పూర్వపు జన్మలో అంశు 

గంధర్వుడై న ఉపబ ర్రణుడుగా చిత్తశుద్దితో (శీ, మవోవీమ్ష్లు సంకీ ర్లనం చెసినందువు) 
రా ల్ ధ్ (0 ౯ ౧౧ 

నారద మవారి గా జన్మించాడు. 
యి శ్రి 

నారదుడు పూర్వజన్యంభో వేదవాదుల ఇంటిలో చాసికి పుట్టిన ఒకానివ 

వ్యకిగా చాతుర్మాన్య [వతంతో ఏకాంతవానం చెస్తున్న మహర్షులకు పఎెచర 

చేస్తూ ఉండేవాడు. చిన్నతనం నుంచీ మసార్హుల సే ఆ శయించి ఉండడంవల్ల ఆ దొకీ 

పుతునికినై తం |బన్మాజ్ఞానం అలవడింది. అతని శల్లి పాలుపవితుకుతున్న సమయంలో 

పాముకాటుతో మరణించింది. ఆ విధంగా సంసారబంధం తెగిపోవడంతో ఆ దాసీ 

పుతుడైన (బహ్మజ్ఞాని మహాచానందం పొంది ఉత్తరాభిముఖుడై [పయాణంచేసి 

ఒకానొక మవోరణ్యంలో |పవేశించి అక్కడ మహేశ్వరుని గురించి తవన్సు చేన్తూ 
కూర్చున్నాడు. అప్పుడు ఈశ్వరుడు |పత్యకమైనా అతడు చూడ లేకపోయాడు. 

అనంతరం ఆతడు ఈశ్వరునికొక రూపాన్ని కల్పించుకొని మనస్సులో నిల్చుకుంచా 

మని ప్రయత్నం చేశాడు. కాని అది అతనికి సాధ్యం -కాలేదు. “మవార్షి వర్యులు 
చూడ గల్లిన నా రూపాన్ని నీవు చూడలేవు. ఈ సృష్టి అంతా లయం చెందుతుంది. 
అప్పుడు "నివు యో దేవోన్ని పరిత్యజించి ముందు జన్మలో నా అనుమతితో నా 

రూపాన్ని చూడగల్లుతావు.” అన్న మహేశ్వర వాక్యం అతనికి వినపడింది. కొంత 
కాలానికి [ప్రళయం "రానే వచ్చింది. అప్పుడతను క కర్మ స్వరూపమైన ఆ చెహోన్ని 

పరెశ్యడించి హారిక్ళ పావనంలో శుద్ద సత్వమహత్వంతో నిండిన చేవాంలో (వవే 

శించి (శ్రీ మహోవిష్టుమూ ర్వి లో నిదపో వాలని ఇచ్చగిం చె చె |బిహ్మ ఉఛ్యాస నిశ్వానల 

వెంట (బవ్మాలో ప్రవేశించి (బవ్మా [పాణంతో మరీచి |పభ్ళతి మునిముఖ్యులతో 

పాటు ఆ దాసీపుతుడై న [బవ్మాజ్ఞానియే నారదు డ్రె పుట్టినట్లు భాగవతం ేర్కొం 
టున్నది. 

వరావా పురాణ కథనం[పశారం సారన్వతుడనే వేరు కలిగిన బావ్మాణు 
డొకడుండెవాడు. ఆ సారన్వతుడు నంసార భారమంతా తన కొడుకుమీద సెట్టి 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 
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ల 
(పనన్ను డై. (పళ్యతమై సారస్వతు నుద్దేశించి నీకేం కావాలో వరం వేడుకోనల 
సిందనీ చెప్పగా అప్పుడు సావన్వతుడు @) మవోగిష్తువు సాయుజ్యా న్నే-నిశ్త్యాతి 

సన్నిహిత త్వా న్నే అభిలపించాడు. అప్పుడు @) మవేనిమ్లువు “నాకు అతి సన్నీ 

హితుడై నాతరువాత ఉండేవాడు [బహ్నా. నీవు [బహ్ముకు ప్వుతుడవైై జన్మించి 

నా సాయుజ్యాన్ని పొందగలవు” అని అను గపహాంచాడు. అం తేకాదు “నీవు పిళ్ళ 

దేవతలకు “నారము”ను అం నీటిని యెల్ల స్పుడూ యిస్తూ ఉంటావు, కాబట్టి నీవు 

నారదుడవని వనిద్ది పొందుతావు” అని వరం ఇచ్చినట్లు తెలు స్తున్నది. 

భాగవణంలో నే మరొక సందర్భంలో "సేర్కొ న్న దాన్ని బట్ట చూసే అనలు 
ల 

శ్ మహాఏవిషువే నారదుడ నే చేఫరిగా పుటి క ర్మనిర్శోచక మైన వైన్షన తం తాన్ని 
౯ యి స (2 క యజ యాలి 

ముర చించినటు శతెలునుస్నది, నారద మహా త్ గురించి భాగవత. వరావాస్త్తరాణ- 
(ధు 

మార్కం జేయ సురాణాది [గంఖథాలవల్ల అ నేక పిధాలై న మరికొన్ని నిషషాలు 
ల =. 

£ క లుస్తున్నాయి. ఆ విశేసాలను సం|గవాంగా యిక్కడ (కోడీ రిస్తున్నాను. 

“నారదునికి సంపారంకాని నంతతికాని అనలు ేనేలేదు. అశడు అస్థలిత 

(బవ్మాచారి, అతనికి యే లోకంళలోనూ స్థిరత్వం లేదు. ఇందుకు కారణం 

దతుని శావం. నారదుడు “మవాతి” అనే పేరుగల వీణమీద నదా మహో 

నిషునామ గానం స్తూ |తిలోశాల్లోనూ సంచరిన్తూ ఉంటాడు. ఆయా 

లోకాల్లోని ఫిశీమాలు 'శెలునుకుంటూ అననర మైన వారికి ననరు చేతనైన 

తలం! 

ఉపకాగాంబిన్తూ ఉంటాడు. ఆవడ ట్లో చిక్కుకున్న వారికి భగవద్విలాసాన్ని 

గురించి చెప్పి పారి హృదయాలలో శొంఖీ గలుగ వేసాడు. ఒకప్పుడు అకంవనుడ నే 

ral వాడు తన సుతుడు మృత్యు "నాశ పడగా యేడు స్తుంే నారదుడు అశనివద్ద కు వెళ్ళి 

మృత్యు స్వఖావంగురించి వివరించి అశనికి దుుఖోపశమన౦ కాసించాడు. సృృ౦జ 

యుడనే వానికి మోడళ రాజుల చరి[శ వివరించి అశని విచా రాన్ని రూవుమాపీ చని 

పోయిన సంజయుని కుమాగుని (బతికించి తిరిగి అగనికి పు తభిత. పెట్టాడు. పొరణ్య 

కళిఫుని భాగ్య యైన లీలావతిని యిం|దుథు సంవహారించాలని చూడగా నాగడుడు 

అడ్డుపడి లీలావతి సద్గుణ్రాలనే కాక ఆమె గర్భంలో "పెరుగుతున్న మహోవిస్ట్రువుకు 

పగమ భక్తా గనరుడు కానున్న | పప్హోదుని విషయం చెప్పి ఆమెను నంరతించాడు. 

అవన: మెనప్పుడల్లా ధ “స్ట రాజుకు (వశ్యవ్నమె యన్నెన్నో హిొతవులూ, నలవోలూ 

బోధించాడు. రామలథడ శ్రా లిద్దరూ ఇంది జిత్తు (ప్రయోగించిన నాగా వ్ర్రంతో 

బంగదితులుకాగా నా”దుణు ని ఫి గరున్మ ంతుజ్ది (పార్టి ౧చవలసిందిగా రామలవ్మణు 

లకు బోధించి వారిని నాగా(స్త్రనిముక్సు లను కావించాడు. ఇదే విధంగా నారదుడు 
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అనేక మందికి అనేక విధాలైన ఉపకా రాలు చేశాడు. స్త్రీల నోట్లో మాట దాగ 
దన్నమాట నిజమో కాదో చెప్పలేము కొని _ స్త్రీల నొట్లో నువ్వుగింజె నా నాన 
దన్న మాట యేమోగాని నారదమవార్షి నోట్లో మాతం యేఒక్క_మాటకూడా దాగదు. 
ఎంత రవాస్యమైనా గూఢాతిగూఢమైనా వివయమెన నశే తాను ఇతరులకు చెప్ప 
కుండా ఉండలేడు. విష్ణువు రామావతారం ఎ త్తబోతున్నట్టు నారదుడే వాల్మీకికి 
ముందుగా తెలియచెప్పాడు. లోకంలో సామాన్యంగా తగాదాలు పెళ్తు వ్యక్షిని 
నారదుడనడఢడం పరిపాటి. ఇక్కడి వక్కడా అక్కడి వీక్కడా చెప్పి తంపులు పెట్టడం 
నారదునికొక నరదా. అనలు తగాదాలు పెట్టకుండా నారదుడుండలేడు. అందుకే 
అతనికి కలవాభోజనుడు అనే చేరు వచ్చింది. తగాదాలు చెట్టడం నారదునికి 
మపహాదానంద దాయకంగా కనిపిస్తుంది. ఇ._తటి త గాదాలమారి వాడై నా యివని 
నవ్వరూ అగౌరవపరచిన నంఘటనలంతగా కనిపించవు. ఒకవేళ నాకోదుడు ఎటు 
వంటి తగాదా పెట్టినా లోక చేమం ద్భష్ట్యా పెట్టినశ్లు కనిపిన్తుంది గాని శద్భిన్నంగ* 
కనిపించదు. 

జలంధరానురుణ్ణి 'యెంతోమంది దేవతలు (వపయశ్శంకెసి జయించలేక 
పోయారు. చివరికి వారంతా నారదునితో తమ గోడు మొర పెట్టుకున్నారు. 
నారదుడు అంతా విని శలపంకించి తగిన ఉపాయం ఆలోచిసానని చెప్పి 
వారిని ఓదార్చి సాగనంపి సరానరి జలంధరుని వద్దకు వెళ్ళాడు. వెళ్ళి 
అనేక విధాల అతన్ని స్తుతించాడు. “జలంధరా! నీకు అళ్వఎత్నాలూ, గజ 
రత్నాలూ, సౌధ రత్నాలూ, యింకా యింకా అనేకం ఉన్నాయి సమ స్త భోగ 
భాగ్యాలూ ఉన్నాయి. శాని నీకు జాయారత్నం లేదు.” అని అసలు 
లోపాన్ని యెత్తి చూపించాడు. “ఆ లోపాన్ని నే నే నిధంగా తీర్చుకో వాలి. 
నాకర్షు రాల సతిగా ఉండదగిన పడతి ఎవ్వరు * * అనీ జలంధరుడు నారదుణ్ణి 
(పశ్నించాడు. అప్పుడు నారదుడు “ శ్చ శానంలో ఉండే మహేళ్ళరుడికి 
జగత్సుందరి యైన పార్వతి యెందుకు? ఆమెను నువ్వు పట్టుకో” అని సలవో 
యిచ్చాడు. వెంటనే జలంధరుని హృదయం పార్యతికోనం ఆరాట పడింది. అందువల్ల 
శివ జలంధరులకు యుద్దం తప్ప లేదు. ఆ యుస్ధంలో జలంధరుడు దుర్మరణం 
పాలయ్యాడు. ఒకోసారి నారదుడు గరుడుని వద్దకు వెళ్ళి “నీ బల మెక్కడ ! 
సర్పాల బలమెక్కడ ? నిన్ను కన్న తల్లి వారికి దానిగా ఊడిగం చేస్తూఉంళే నీవు 
మిన్న కుండడం గొరవవదమేనా ” అని గరుడుణ్ని పుగికొల్పాడు. దానితో గరుడ 
సర్పవై రం యేర్చొడి గరుడుడు సర్బ వినాళకుడుగా రూపొందాడు. ఉతథ్యుని 
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కాలయవనుడ నే మేచ్చ రాజు మహాబలవంతు డె గర్వపోతుగా నా ఆంతటివాడు 

లేడని రొమ్ము ఫిరచి తిరుగుతున్నాడు. (శ్రీ (శ్రీ కృష్ణుడు జరాసంధుని పీచమడచిన 

తరువాత నారన మహర్షి కాలయననుి వద్ద వెళ్ళి ' శ్రీక కృష్ణుడు జరాసంధు్లి 

ar గట్ ల 
కీడించానని మవోగర్యంతో విజ్ఞవీగుతున్నాడు. నీవు (శ్రీకృష్ణుని యెరుగ వా ౪ 

లేకపోతే తెలిసికూడా భయవడి పిరికిపంద వై ఊరుకున్నావా*” అని పురికొల్చి 

కాలయవనుడు మధురాపురం మీద దండెశ్తేట్లుగా |పోత్సాహ పరిచాడు. దానితో 

కాలయవనుడు మధురసె దండెత్తి ము చుకుందునివ ల్ల సంవారి ౦వబడ్డాడు. 

సత్యభామ కోరికవె దేవ పారిజాతాన్ని (శ్రీకృష్ణుడు తీనికొనివచ్చి ఆమె యింటి 

ముందు వెట్టడం నాగదుడు కాగోణంగానే. చెట్టు మా|తమే అక్కడ ఉండి 

ఆ పారిజాత వృత పుష్పా*న్నీ తెల్ల వా లేసరికి (పతినిత్యమూ గుక్చెణి యింట్లో 

ఉండడం సు ససిద్ద మైన వివయ మే. 

ఒక నాడు ఇం [ద్ర సభలో రంఛాదులు మనోహానంగా గానం చస్తూ నృత్యం 

చెస్తుండగా నా౭దు డక్కుడికి వెళ్ళాడు. కొంత సేసైన తరువాత. ఇందుడు 

నారదుణ్ణి చూచి “మునీం చా! నీ యెవరి గానం నచ్చింది?” అని (పళ్నిస్తాడు. 

అప్పుడు నారదుడు “ ఎవ్వగు వోన భావాలతో సజ్జ వీగ తారో వారి నంగీతం 

బాగుంటుందని నమా ధానం చెపుతాడు. అప్పుడు స నెక్కువంశు నేనెష్కువనిఅప్పకో 

వనిత లంతా శములో తాము వాదులాడు కుంటారు. చివరికి చారిలో యెవరు గొప్ప 

వారో నావచుజే నిర్ణయించాలని ఇం|దుడు కోరతాడు. అప్పుడు నారదుడు యే 

ననిత దూ ర్వాన మహర్షిని చలింప చేయ గలుగుతుందో ఆమె గొప్పది అని నమా 

ఛానం చెపుతాడు, అప్పుడు వపువు అనే అప్సరోవనిత దూర్వాను లి నేను చలింప 

చేయగలనని వెళ్ళుతుంది. మవ'"తపోనిమగ్ను కై. ఉన్న దూర్వాన మహర్షి 

వద్దకు వెళ్ళ గానంచేస్తూ అననికి తపోభంగం కలిగిన్తుంది. అప్పుడు దూర్వాస 

మహర్షి వపువును వతి రూపం "దాల్చి భూమిమీద జన్మీంచ వలసిందిగా. శపిసాడు. 

తరుపాన వపువు (పార్థించగా  భారశయుద్ద నమయంలో అర్జునుని బాణావాతిచే 

తతురాలవై శావవిముక, పొందగలవని అను గ్రహస్తాడు. 

మనీోభారశతాన్ని బట్టి నారగమహార్షి మహిమ యమెంతటిదో యీ కింది 
ఠి 6 

అలాల 
క ధవల్ల గోలునున్నది. 

కొంగ కాలం నారద పర్వతు లిద్దరూ సృృంజయునివద్ద ఆతిథ్యం పొంది వెళ్ళ 

బోతూ సృృంజయుని కెద. నా ఉవకారంచెయ్యాలనే ణ్ ఎపిలో యేదై నా ఒక వరం 

కోరుకొమ్మంటారు. అప్పుడు సృృంజయుడు “మి అనుగ హాం ఉండడంకంశు నాకు 

మహామథన సారామృత 0 
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చేరే వరంతో వనేముంది” అని అంటాడు. అప్పుడు నానదుడు సంతోషించి “నీకు 

దేవతలను మించగల పు తుడు సంజనితుడవుతాడు” అని వరమిస్తాడు. నారదుడు 

వరమిచ్చిన వెంటనే “అయితే ఆ పుకు పుతుడికి ఆంయుపూూ- లం తక్కువ” అని 

పర్వతుడంటాడు. పర్వతుని వాక్యం విని రాజెంతో దుఃఖతుడవు తాడు. సృంజ 

యుని మీద ఉన్న కరుణతో నారదుడు అను[గహించి “ఇందుడు నీ కుమారుణ్ని 

చంపుతాడు. అవ్వుడు గన్ను నీవు నృరించుకో. నీ వుతుణ్ని నీకు వువర్ణవితునిగా 

చేసి నీకిస్తాను. " అని చెప్పుతాడు. అనంతరం సృ ంజయుని పు[తుడు జన్మిస్తాడు. 

ఆ పు తుని నిస్టీవనాదులు అన్నీ నువర్ణమయాలుగా ఉండడంవల్ల “నువర్ణష్టీ వి” 
£96 

అనీ ఆ బాలునికి శేరు పెట్టారు. అతని నిష్పీవ నాదులన్నీ ఎస్పటిక ప్పుడు బంగారంగా నే 
ర్తి 

ఉంటూ వచ్చాయి. అయిళే సువర్ణ హివి. శరిగం అంతా బంగారమేనని భాఎంచి 

కొందరు చోరులు అతనిని చంపి కోశారు. అపుడు సృంజయుడు నారదుని స్మరించు 

కొనగా నారదుడు (ప్రత్యక్షమై దొంగలు చేసిన దువ్మ్భృత్యాన్ని తెలియచేసి ఆ 

బాలుని |బతికించి సృంజయునికిచ్చాడు. అసంతరం కొంత కాలానికి సువర్గమ్మీ విని 

చూచి మహేంద్రుడు అనూయపడి బృవాన తితో ఆలోచించి సువర్గష్టీ వి వనవివోరం 

చేస్తున్న సమయంలో తన వజాయు ధాన్ని శార్హూల రూపంలో వంపి అతన్ని 

చంపిస్తాడు. అప్పుడు సృంజయుడు నారద మహర్షిని న్మరగించగా అతడు [పత్యవమె 

నువర్షస్టీ విని తిరిగి (బతికించి సృంజయునికిచ్చాడు. 

వరాహపురాణాన్ని పరిశీలి స్టే ఈ (కింది విశేషాలు మరికొన్ని 'తెలుస్తు న్నాయి. 

నారదుడొకసారి రావణాసురుని వద్దకు వెళ్ళాడు. రావణుడు నారదుడిని ఎంతో 

గౌరవించి ఏమిటి విశేషాలని అడిగాడు. అప్పుడు నారదుడు “రావణా ! నీవు 

నరుల్న ౦దరినీ జయిం'చావు. దానివల్ల నీకు లభించిన లాభ మేమిటి ? చేవతలంతా 

ఎంతో గర్వించి వున్నారు. వారిలో యమధర్శ రాజ మరీ మవోగర్వంతోొ ఉన్నాడు. 

వారినందరినీ ఓడించు అని రావణాసురుణ్ణి పురికొల్చి దేవతల మీదికి రావణుడు 

యుచ్దానికి వెళ్ళడానికి ముందుగా నే గబగబా నారదుడు యమధర్మ రాజు వద్దకు వెళ్ళి 

“చమూహవావా ! రావణాసురుడి గర్వం | వాడు నీమీదికి యుశ్జానికి రాబ్ నోతున్నాడు. 

వాడి పొగరు అణచి పార వెయ్యి" అని యమధర్మ రాజుతో చెప్పాడు. అప్పుడు 

యమధర్మ రాజుతో జరిగిన యుద్దంలో రావణునికి గర్వభంగం జరిగింది, 

మహిషాసురుడు కారణంగా దేవతలు యమయాతన పడుతున్నారు. అత 

నితో ఎంత యుద్దంచేసినా చేవతలతన్ని ఓడించ లేక పోతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో 

నారదుడు మలయ వర్వతం మీన ఉన్న చేవీస్వరూవిణిరమైన నారాయణి వద్దకు వెళ్ళి 

“విన్నావా, మహిషానురుని క ళ్ళకావరం, వాడు నిన్ను వివాహం చేసుకుంటటాడట. 

వాబ్బయ మహాధ్యముని " 
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వాడిని నంహరించు” అని నారాయణికి చెప్పాడు. ఆ మాట నా రాయణితో చెప్పి 
వెను వెంటనే బయలుదేరి మహి షానురుని పద్దకు వెళ్ళి “ఓ అనుర రాజూ! మలయ 

పరతం మీదడఉిన్న నా రాయణిని నతిగా స్వీకరించని నీ యొవనం యొవనమేనా ! 
నీకెంత బలపరా కమాలుండి యేమిలాభం ! ఏ విధంగానై నా నీవు ఆమెను వివాపొం. 

చేసుకో !” అని చెప్పి మాయమయ్యాడు. అనంతరం  మపాపానురుడు తనను 

ఏవావాం చేనుకోవలనిందిగా నారాయణికి సందేశం సంపింబాడు. చిట్ల చివగికి 
దేవీ మహిపానురులకు నుహాయుద్దం జరిగింది. ఆ యుద్దంలో మహిషానురుడు 
సంహారింపబడ్డాడు. 

నారద మవార్షి ఒకసారి సరదాగా "శ్వేత ద్వీపాన్ని చూద్దామని వెళ్ళాడు. 
అక్కడ మన్శఛాకారులు అనేకమంది విషం రూవులుగా గో చరం కావడంతో 

వారిలో అసలు మహోవిమ్షు వెనరో గురి చలే: '_ విష్ణుమూర్తిని | పార్టించాడు. 
అప్పుడు విష్ణువు [ప వళశ్యతమె నీ కేమి సరం కావాలో కోరుకో మన్నాడు. అప్పుడు 
నారదుడు నాకు | కష్ట మాయలు తెలియ జేయవలనిందని కో రాడు. అప్పుడు విష్ణువు 
సే అని నారదుణ్ణి “అదుగో దగ్గరలో ఒక చెగువుంది. అ చెరువులో స్నానంచేః నిరా!” 

అని చెపాడు. అప్పుడు నారదుడు వెళ్ళి ఆ చెరువులోమునిగి లేచేసరికి ( స్త్రీ రూవం 
దాల్ఫుతాడు, అనంతరం నారదుడు (స్రీగా చారుమతి అన్న పేరుతో కాళిరాజుకు 
కూతురుగా జన్మిస్తాడు. ఆ చారుమతికి శిబిరాజుతో వివావామవుతుంది. చాగుమశి 
శిబి రాజులకు నగ్న జిత్సి > వీ|నజిత్రి వచ్చితి, చారువ కు సు, చిత్తుడు, అనే కుమా 

గులు వుడ తారు, ఈ సుతులు తం డితో కలిసి అనేకమంది రాజులతో యుద్దాలు 
చేస్తూ వారిని ఓడినారు. చివరికి శమ తాగ అయిన కాళిరాజు మీ: కూడా పీరు 
దం డత తా తారు, అయినే కాళిరాబు ' చేతుల్లో పీరు హొతులుకాగా చారుమతి భద ర 

శవిపానయె మవో దుఃఖతయొ చితి చేర్చుకుని అందులో దూక్రబోగా తన పూర్వ 
రూపమైన ఏ నారన రూవం లభించింది. న్వస్వరూవం పొందిన నారదుడు మపహోళ్చర్య 
పడి ఇదంతా కలయా ! |భాంతియా ! అని ఆలోచిం చి చివరికి ఇదంతా విష్ణుమాయ 
అని 

దేవీ భాగవనం నారద పరంగా నె పమ్థమాయ గురించి చ డింది విధంగా 

చేరొన్నది. నారదుడు రావడం చూచి మహాఫిష్ణువు (పక్కనున్న అమ్మీ దేవి 
పక్కకు తప్పుకుంటుంది. అప్పుడు నారదుడు నేను వృద్ద పుహార్షిని. నన్ను చూచి 
లకీ పక్కకు తొలగడం బాగుండలేదు అని అంటాడు. అవ్వడు మహావిష్ణువు 
పర వురుషుల ను చూడటం మంచిది కాదుకదా. మాయ యెంజై నా కీయగలదు 
అని అంటాడు. అప్పుడు నారదుడు మాయా | సభావం చూపించవలసీందిగా కోర 

మహావముథన సారామ్నుతం 
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తాడు. అప్పుడు నిష్ణువు నారదుడి గరుక ంతుని మీన యెకి, ్క- చుకుని కన్యాకుబ్దం 

తీసికొని వద్దకు వెళ్ళి అక్కడఉన్న ్రువులో నాకోదుణ్ణి స్నానం చేయవలసిందిగా చెపు 

తాడు. అప్పుడు నారదుడు కొలనులో స్నానం చే చేసిరాగా అతిలోక నుందరియెన ఒక 

యువతిరూపం తాల్చుతాడు. అనంతరం (శ్రీ మహోవిష్టువు తన చారిని తాను 

వెళ్ళిపో తాడు. తరువాత ఈ సుందరిని తాళధ్వజుడ నే రాజు చూచి మోహించి 

తన నగరానికి తీసికొని వెళాడు. అనంతరం ఆ నుందరిని వీవావాం చేసికొని పట్టపు 

రాణిని చేస్తాడు. ఈ దంపతులకు అనేకమంది పు[తులు కలుగుతారు. కొన్ని 

సంవత్సరాలు గడచిన తరువాత శ| తురాజులు తాళధ్వుజుని మీన దండెత్తి 

పు తులతో నహః తాళధ్వజుని సంహారిస్తారు. తాళధ్వజుని భార్య దుఃఖ సము ద6లో 

మునిగి వుండగా (శ్రీమహావిష్ణువు వృద్ధ (ఛావ్ముణ రూప 0లో వచ్చి నంసారమూ 

పతీ వు[తాదులూ శాశ్వతం కాదని తెలియ జెప్పి శన వెంట రమ్మని తీసికొని వెళ్ళి 

ఒక చెరువులో స్నానం చెయ్యమ-టాడు. వెంటనే ఆవడతికి పూ పూర్వరూపం వచ్చి 

నారదుడుగా రూపొందడం జరుగుతుంది. అప్పుడు నారదుడు అసలు విషయం 

(గ్రహించి తన ఎట్ట యెదుట వున్న మహావిష్ణువును. చూచి ఇదంతా అశని మాయా 

మాహోత్న న్రమని || గహిసాడు. 

ఈ వి శపొలన్నీ వివిధాలుగా ఇలా ఉండగా అనలు నారదుడు (బహ్మచాగి 

కానేకాదని అతడు వివాహం చేసుకుని సంసారం చేశాడనికూడా కొన్ని గాధ 

“నారదుడు అతని మేనల్లుడై న పర్వతుడు | తిలోళనంచారం చేస్తున్నారు. 

వారిద్దరూ ఒకరి హృదయంలో ఉన్నది ఒకరు దాచకుండా పరస్పరం విషయాలు 

చెప్పుకొనడానికి ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుని |పమాణాలు చనుకున్నారు. ఈ 

ఒప్పందానికి భిన్నంగా వారుభయుల్లోనూ ఏ విషయానై్ననా దాచడం జరిగితే 

శాష్మగస్తు లవడానికికూడా ఆమోదించారు. తరువాత ఒకరోజున వారిద్దరూ 

సృంజయుడ నె రాజు వద్దకు వెళ్ళారు. ఆ రాజు తన వ్వుతిక అయిన సుకుమారిని 

పరిచర్య చేయడాని కై ఈ మవార్షులవర నియమించాడు. నుకుమారిని చూచి 

నారదుడు (పెమించాడు. అయికే ఈ విషయాన్ని సిగ్గువల్ల నారదుడు సర్వతునికి 

చెప్పలేదు. నారదుని వాదయంలోని వాంఛను పర్వతుడు |గహించి “మన 

ఒడంబడిక [పకారం నీవానయంలోని విషయాన్ని నాకు చెప్పకుండా చాచి 

పట్టావు కాబట్టి నీవు నుకుమారిని వివాహాం చనుకున్న తరువా నీ ముఖం వానర 

ముఖం అవుతుంది ” అని నారదుణ్ఞి పర్వతుడు శపించాడు. అప్పుడు నారదునికి 

కోపంవచ్చి “ నీవు నాకలోక సంచార విరహితుడవు అవుదువుగాక ” అని (పతి 

వాజ్మయ మవోధ రైతుని 



నారదుడు 4 

a 

జాం యిచ్చాడు. అగందరం నాగదుడు సృంజయ రాజునడిగి తన హృదయంలోని 

oy ba ౧7 / అంటే జతి PD a గో 

వప ్యయుం౦ చెప్పి సుకఠకుమారిని వివావాం బసుకున్నాడు. కొంగ కాటం నరువాషు 

నారదుడు పర్యతుడుూ కలునుకునా లది. గ తాని 4 ఆలోచించుకుని వా రిద్ద రూ 

రస్బర శాప  మాచనం చేనుకున్నారు. శాసఫ్ మాచన అవలనల్ rz అంథభదు వూగ్వం 

వానర ముఖంగా ఉన్న నావద ముఖం మారిపోయి అనలు పూర్వ రూపం వచ్చి 

నందువల్ల సుకుమారి అతన్ని గు రించలేక శన భగ అయిన నారదుడు కాడని 
౧ ఆధి వాలి 

అన ఇగ వరంతుడ పడు అన ర్ జని దిగిళ విత యమ ౧ 
అనుకున్నది అప్పుడు పర్వ జం అనగ అసలు నార నవు డనీ జరిగిన విష యము ౧'తొ 

ఆః wef mam అ ళ్ w ఇ” oe ఈల తేటతెల్లం చేశాడు.” అని మవోభాగోగంనల్ల తెలున్తున్నది. 
౧ గా న! 

గతంలో ఒక సందర్భంలో (శ్రీమహావిష్ణువు ఒక్కడే జగన్నాటక న్య్నూత 

ధారి కాడని నారద మహార్షికూడా జగన్నాటక న్యూతధారి వదానికి సమర్హ్ముడే 

సని సురొ_నడ ౦ జరిగింది. ఈ మాట ఊరికే అనలేదు. నాగదుడు యున్నన్ని 

విచి తాలు నడిపాడో శిస్ట్ర రత ణాగ్భాం దుష్ట శివ ణార్థం యెటువంటి మవాత్తర 

సూత ధారిగా వ్యవహారించాడొ గతంలో గుర్తించాం. అక్క-డితో నారదుని 

మవాత ర శ ఆగ లేదు. నారదుడు | బహూ దేవుణ్ణి, లమ్మీమూతను చివరికి ఆ 
0) 

( 

జగన్నాటక నూత ధారియెన (శ్రీ నువోవిష్ణువునునై తం అతని భక్తుడై ఉండికూడా 

శావగ న్తులను చెయ్యడం జరిగింది. 
జ ప తీ 

దత పజావతి కుమారులు తండి ఆజ్ఞ | పకాగం న్భషి కార్య [క్రమాన్ని 
వ | Ye 

నిర్వంరి రిను స్తున్నారు. ఇంతలో నారదుడు చారి వద్దకు పెళ్ళి “పురు ము క్తిసాధన 

గురించి ఆలోచించక ఈ సాంసారిక లంపటంలో వడి కొట్టుకుంటా రేమిటి " అని 

బోధ చేసి వారు సృష్టి కార్య క్రమాన్ని నిర్వ ర్రించకుండా జపిచేయించాడు. తన 

అనను (బవ్మా వద్దకు వెళ్ళి గ విషయాన్ని తలియ జేశాడు. “అప్పుడు [ది హా 

నారదుణ్చి దతపు[తతికకు నీవు సంతానంగా నంజనితుడ వవుదువుగాక” అని 
శపిస్తాడు. అంలేశాదు దతుడుకూడా ఆ[గవాం పట్టలేక “ నారదునికి యెక్కడా 

నిలకడ అనేదే లేకుండా పోవుగాక అతడు సంసారి అయినప్పటి: సృష్టి కార్య 

[(5మానికి భంగం కలిగించాడు కాబట్టి అతడు అనపత్యుడవుగాక ” అని ళపిస్తాడు. 

సృష్టి నిఅభివృద్ది చెయ్యనలనిందిగా నాగ దుడిని| బహ్మూ ఒకసారి కోర తాడు, కాని 

నారదుడు “నేను సంసాదసొగర నిమగ్నుడనై ఉండలేను. నాకు 'మోవాబంధనాలతో 

పనిలేదు. నేను సృష్టి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తి ంచలేను” అని తిరస్కరిస్తాడు. అప్పుడు 

బవ్మా ఆగవోద[గుడై “నీవు మవో కాముకుడవై (స్త్రీ లోలుడవై ళూద 
యోనిలో జన్నీంచుదువుగాక , అనంతరం (వావ్యూణ సంపర్కంతో విష్ణుభక్తి ద్ర 

మవోమథన సారామృతం 



LXil నారదీయపురాణ అమృతనవనీతం 

వాడ వై కీర్తి పొందుదువుగాక” అని శపించి అనుగహిస్తాడు. అప్పుడు నారదుడు 

జాధపడి మహో[గుడై “నీకు పూజాకవచాదులు “బేవాలయాలు లేకుండా పోవు 

గాక అని [బివ్మాకు (పతి శాపం యిచ్చాడు, ఈ విషయాలు _బహ్మవైై వర్త పురా 

Ye నల్ల అవగత మవుతున్నాయి. ఈ కథలు వాస్తవాలు అనుకున్నా అవా 

విశాలనుకున్నా అటు శాన్రవురాణాదుల్లో కాని ఇటు లోకంలో కాని [బహ్ముకు 

సంబంధించిన అర్చనాది విషయాలు లేకపోవడం, దేవాలయాలూ విగవాపూజలూ 

లేకపోవడం అనేక శతసవాస అభ్లాలుగా మనకు (పత్యతంగా కనిపిస్తున్నది. 
యు — 

అద్భుత రామాయణాన్ని పరిశీలిస్తే నారదుడు అత్మీని రాక్షస గర్భంలో 

జనించవలసిందని రాకనులవల్ల కపూలు పొంద వలసిందని శపించినట్లు కనిపినున్నది. 
ర్ర రా రలు pot ae 

ఈ శాపానికి మూలభూత మిన విషయం యిది. 

కౌశికుడు ఒకరోజున స్వర్గంలో గానంచేస్తుండగా లక్ష్మీ ఆమె వరిచాకకులూ, 
మునులూ నారదుడు మొదలై న వారుకూడా వింటున్నారు. అప్పుడు పరిచారకులు 

బుషులను దూరంగా తొలగిఉండండని బెత్తాలు పుచ్చుకొని వారిని దూ, గంచేశారు. 

లకీ తుంబురుని పట్ల ఒకానొక విశిష్ట మన అభిమానం క లిగిసదవడంవల్ల కాశి 

కునితో కలిసి గానం చేయవలసిందిగా కోరి తుంబురునికి పారితోషికం యిచ్చింది. 

అది నారదుడు అవమానంగా భావించి లక్ష్మీని రాతనగర్భంలో జన్మించవలసిందిగా 

శపించి రాశనుల నల్ల ఇదే ఏీధంగా కితీంసబడుదువుగాక అని కూడా శపించాడు. 

అప్పుడు విష్ణువు నారదుర్ణో ఊరడించి “భర్తీ కి గానం చెయ్యడం రూపంగా 

తుంబురునికి మవోగాన (ప్రభావం లభ్యమయింది. నికు కూడా అటువంటి ఉత్తమ 

గానం లభించాలం కు మాన సోత్త రప వర్వతం మీద “గానబంధువు” అనే గూబ జ; న్నది. 

దాని దగ్గరకు వెళ్ళి గానాభ్యానం చేయవలసింది" గా సలవో యిచ్చాడు. అప్పుడు 

నారదుడు అక్కడకు వెళ్ళి గానబంధువు వల్ల నుశికత పొంది తిరిగి తుంబురుని 

వద్దకువ చ్చి గాన విషయంలో తుంబురునితో సమానత్వాన్ని సాధించలేక అతనిమీద ' 

అసూయపడి తిరిగి శీ మవోవిష్టువు వద్దకు వెళ్ళాడు. తనకు తుంబురుని గాన సామ 

ర్చ్యాన్ని మించగల గానాన్ని అను[గ్రహించవలసిందిగా కోరాడు. అప్పుడు (శ్రీమవో 

విష్ణువు చేను శీకృష్ణుడుగా. జన్మించినప్పుడు నీకు గానం నేర్పుతానని మాట 

యిచ్చాడు. (శ్రీకృష్ణావతార కాలంలో గతంలో యిచ్చిన మాటవకారం నాకు 

గానాన్ని చేర్పవలసిందిగా శీకృష్ణుణ్ని కోరాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు. మొదట 

జాంబవతివద్ద తరువాత శ్రీకృష్ణుని భార్యలవద్ద ఒక్కొక్క ఛార్యనద్ద ఒక్కొక్క 

సంవత్సరం వంతున గానం నేర్పుకోవలసిందిగా చెప్పాడు. ఆ (వకారంచేసినా 

నారదుడు సంపూ గ్ర గాన కౌళలం సంపాదించ లేనందువల్ల చివరికి శీకృష్ణునివద్ద 

వాజ్మయ మహోధ నలుని 



నారదుడు ర 

గానాఖ్యాసం చేసి మవ పండితుడె తుంబురుని పట ఈ ర్హాంర పొతు రై సుఖంగా 
6. ను స 

ఉన్నాడు, 

[శీమవోవిష్ణువు మానవుడుగా | శ్రి రాముదుగా జన్నించడానికి నారదుడే 

మూలకారకుడని లింగ, ళివవురాణాలు "రెండూ పేర్కొంటున్నాయి. వాటివల్ల 

"తెలుస్తున్న వివయాలు యివి, 
అలీ 

నారదుడు పొమాలయ వర్వతంమీప తవన్సు చేసుకుంటూ ఉండ గా తపో 

భంగం కలిగించడానిక్రై ఇం దుడు దెవకన్యలను పంపిస్తాడు. నాాదుడు తన దివ్య 

త పళ్ళ కిత్రో కివారాధన ₹నూ ఉంటాడు, 'దేవక నలు నారదుని మనన్సునీ చలింప 
న వ అలతి సు ys 

చేయాలని రమెంశ (పయశన్నం ససినా శివ [పభావంవల్ల నారదుని హృదయం నిశ్చ 
గ 

నో i Pe త ॥ తో oe 

లంగా నిలిచి ఉన్నది. అందువల్ల నారదునికి “నా హృదయాన్ని చేవకన్యలు సైతం 
గ ణి an 

చభింవచేయలేకపోయారు కదా" అని బాగా గర్వం వచ్చింది. తన మహిమవల్ల నే 

మస్మధుడిని జయించగలిగానని కూడా నారదుడు అనుకుంటూ ఉండేవాడు. నార 

దుడు తవన్సు ముగించి శివ దర్శనం చేసి వరువాశ బహ్మానూ, [శీ మవోనిష్టువునూ 

చూడడానికి వెళ్ళాడు. విమ్టువు శివమాపాే తా ఇట గుర్తించిన ఏప్పటికి కూడా నార 

దుడు తన శకి సామరా అవల చే "రాన మాన్ని జయించానని యితరుల నమతంలో నే ఆ థ రంగా ౦ 
య అర్య జో లో జే wl py” | క ల 

కాదు వు. సమథం౦లో నై నం చెప్పుకు సవాడు, నారదుడు నము దర్శనంచేని 

రాన్ని నిర్మించి య నగరంలో మ మనక సౌందిర్భవ తురాలై న (యక అస సుంద 

రాంగిని విష్ణువు సృష్టించాడు. నారదుడు ఆ |శీమతిని చుచి మోొసహొంచాడు, 

అనంతరం నారదుడు రతి స్వయంవ రానికి వెళ్ళముందు బ్ర మవకిని స్షను వద్దకు 

అని ఒక అనమ[గ కథ. 

నారదుడూ, పర్వతుడూ లోకసంచారం చేస్తూ అంబరీవ నగ రానికి వచ్చి 

అతని నమ్మానాదులందుకుని అతని యింట్లో వున్న అతిలోక సుందరిమయైన అతని 

పు|తిక (శ్రీమతిని చూస్తారు. ఈ కన్య యెవరని వారిద్దరూ అడుగుతారు. అప్పుడు 

అంబరీషుడు ఆమె తన కుమా _ె అని చెప్పుతాడు. ఆమెను తమ కీయవలసిందని 

నారద పళ వతులిద్దరూ కోరారు. అప్పుడు అంబరీషుడు “ఒశే కన్యను ఇద్దరికివ్వడ ౦ 

సాధ్యంకాదు కదా! మీ ఇద్దరిలో ఆమె ఎవ్వరిని వరి సె స్త వారగికిస్తా””; నని చెప్పు తాడు. 

అనంతరం (శ్రీమతి కొక రోజున స్వయంవరం 'యేళ్చాటు చెయ్యడం జరిగింది. 

అంతకు పూర్వమే నారద పర్వ తులిద్దరూ ఒకరి కొకరు కరలియకుండా శమ హోపిష్టువు 

దగ్గరకు వెళ్ళి (శ్రీమతి న్వంరుంవర సందర్భంగా వగ్వతుని ముఖం వానర ముఖంగా 

మహామథన సారామృతం 



LXiv నారదీయపురాణ అమృతనవనీతం 

శేయవలనసీందని నారదుడూ, నారగాని ముఖం వానరముఖంగా చేయవలసిందని 

పర్వతుడూ కోరతారు. నిష్టువు వారిద్దరి కోరికను మన్నించి అను; (గహిసాడు, 

[శీమతి స్వయంవరానికి అనేకమంది వెళ్ళారు. నారద పర్వతులే కాక శీమవా 

విష్టువు కూడా వెళ్ళాడు. నారద సర్వతుల వానరముఖాలను చూచి అందరూ 

నవ్వారు. శ్రీమతి సవిత దివ్యనుందర రూపుడై న మహోవిష్టువును వరిన్సు?ది. 

ఆ మెను కుష్టువు సః రించి వెళ్ళిపోయాశకు. నొ న సర్వతులిద్దర! కోపం వచ్చింది. 

అప్పుడు వారిద్దరూ ' “మా యిద్దరిలో ఒకరి కిస్తానని మాట యిచ్చిన నీవు |శ్రీమణిని 

మా యిద్దరిలో ఏ ఏ ఒక్కరికీ క ఇన్వకుండా ఇగరునికి ఇచ్చావు కాబట్టి నీవు తమో 

మయుడవు అవుదువు గాక అని అంబరీషుణ్ని శపించారు. ఆ వెంటనే (శీమవో 

విష్ణువుచ క్రంవచ్చి నారదసర్మతులనువెంటాడం మొన లు "పెట్టి ంది. వారిద్దరూ న'ర5ా సరి 

_వెకుంఠానికి పరు గె త్తి త్తి శీ మవోవిష్టువు వద్ద ఉన్న (శీమతిని చూచారు. “మా ముఖాలు 

వానర ముఖాలుగా జేసీ అంతకు పూర్వమే "మేము _పిమించిన పిల్లను నీవు కెచ్చు 

కున్నావు. కాబట్టి నీవు నరుడ వె జన్మించి భార్యా వియోగ దుఃఖాన్ని అనుభవించి 

చిట్ట చివరికి వానరుల సహాయంతో నీ భార్యను నీవు పొందుతావు.” అని శీ నువో 

విష్ణువును శపిస్తాగు. అప్పుడు విష్ణువు ఇదంతా మహేర్వుని |[వభావంతో జరిగిందని 
నారదునికి వివరించి చెప్పి అదృశ్య మవుతాడు. ఈ శావ కారణంగానే విష్ణువు 

రామావతారం పొందడం, భార్యా వియోగ దుఃఖాన్ని అనుభవించడం, ఆంజ 

నేయాది వానరుల నహాయంతో రాముడు తన భార్య మైన సీతను పొందడం 
సంభవించింది. 

ఈ విధంగా (శీమవోవిష్ణువును శపించడం అమ్మీమాతను శపించడం 

రూపంగా సీతారామ అవశారాలకు మూల కారకుడి లే న నారదుణ్ని, మవోసృష్టి! 

మూలభూతుడై న విష్టువుుతుడై విష్ణుసాన్నిధ్యంలో తనకంచు ముందుగా (వధమ 
స్థానంలో ఉన్న [బవ్మాకు పూజార్చనాదులు లేకుండా చెయ్యడ ౦లో కూడా పాత 

వహించిన నారదుణ్ని, మొత్తం దెవరాకన న్యవస్థల్లో దుష్టులను శికించడంలోనూ, 
శిష్టులను రజీంచడంలోనూ.. బహుముఖాలుగా పాత వహించిన నారదుణ్ని 

అపర జగన్నాటక సూతభారి అంశు తప్పేముంది. అందుకే మొట్ట మొదశే [శీ 
మహోవిష్షువే జగన్నాటక సూత్రధారి అనుకుంటాం గాని నారదమవార్షి కూడా 

జగన్నాటక సూత ధారియే అని వేర్కొనడం జరిగింది. 

నంస్కృత నారదీయ పురాణం 

అపూర్వ మహర్షిగా దేవర్షిగా అపర జగన్నాటక సనూతధారిగా పేర్కొన 

దగిన ఈ నారదమహార్షి చేత (పోక్రమైన సంస్కృత నారదీయ పురాణంలో అసలు చ 



సంస్కృత నారదీయ పురాణం స్ 

మొట్ట మొదట యెన్ని పాదాలు యెన్ని అధ్యాయాలు యెన్ని శోకాలు ఉన్నాయో 

సాధికారంగా (ప్రమాణ పురనృరంగా మనం యేమీ చెప్పలేము. అభ్య మై నారదీయ 

మహాపురాణం "పరుతో ముదితమైన నారదీయసురాణంలో పూర్వో_త్తర భాగాల 
వరి “పేరుతో రెండు భాగాలున్నాయి. పూ ర్వార్థం నాలుగు పాదాలుగా విభజింపబడి 

ఉ త్త రార్టం వాద ఏీభజన రహిచంగా ఉన్న ది-పూ ర్వార్థంలో నూట యిర నయెదు 

అధ్యాయాలూ ఉత్ప రారంలో యెన భ్రి_ రెండు అధ్యాయాలుగా మొత్తం (గంథం 

207 అ ధ్యాయాలతో ఉన్నది. పూ ర్వార్ధంలో 12,774 శోకాలుండగా ఉత్తరా 

గంలో ఉల్2ెల్ శ్లోకాలున్నాయి. అంళే ముదిత మైన నారదీయపురాణంలో 

మొ తం 17,299 శ్లో లున్నాయన్నమాట. 
అజాయ ag) జ 

ము| ధిత మై మెన ఈ నారదీయపురాణుంలో అధ్యాయ విభ జనాత్మక 0౫౧౫” వివిధ 

శో కాలలో ఠః (కింది వస యాలు వర్షి తా లై నాయి. 

(ప్రథమః పాపి? 

ధర్మ కామార్గ మోతోపాయా న్వేదితుం శౌనశాదిభిః కృత 
(సశ్ననసూతన్య నారదాయ . ననశకాదిభిగ్ని రూపిత సలా 

డొ ం “a బగ బే శ న | నారదీయన్య కథనోపన్నా స సురాణమావోడ త్య శథనమ్ ॥ 1వ అధ్యాయం 

(బ్రవ్మానభా [పస్థిత ననకాదినాం గంగాతీరే విష్ణు (పసాదనొ' 

పాయబోధనాయ నారద (ప్రశ్నే Mahe) విష్ణుస్తుతి;॥ వావ =. 

వ కళవరన భగ వద్విర చిత సృష్టినిరూపణ “(వనం భూగో ళవర్షన 

భరతఖండోత్స త్తి (పాళ_స్త్య వర్షనమ్ ॥ లవ = 

హారిభిక . నిరూపణ మృకండ మునే _స్తపసా తోషితన్య భగవ 

తో౭ హాం తవపు[తతాం యాస్యామీతి మనోభీష్ట వర్మ పదానమ్ ॥ 4వ 3 

మార్మ్క-ం౦'డేయన్య (ప్రళయ దర్శనాం లే పురాణ నంహితాం 

విరచ్య పరంపద మేష్యసీతి హా రేర్వర వితరణమ్ | ర్వ 03 

గంగాయమునయోః నమాగమా (త్పయాగశేత (ప్రశంసా 

పూర్యకం గంగా మావోత్మ్య క గథనమ్ | 6న 3 

గంగా మావోత్మ్య (పసం గేన రిపుజితస్య చావు భూమివతే 

"ర్వ మునే రా|ళమ సవి'ధే మృత న్య గర్భవత్వాః సవా, 

గమనోద్యతాయాః . |పియపత్చ్యా మునికృతః 'నవాగమన 

షధః॥ 7వ | 

మహామథన సారామృతం 

N—v 



LXvi నార దీయపురాణ అమృత నవనీవ్రం 

బాహునుత నగరాన్వయ జాత భగీనథ నృపానీత గంగా 

సంగమాత  కపిలమవోమునీ కోపానలడ గ్గ తత్ప్చూవ్వుజానాం 

సరమ పదావలంబనమ్ ॥ ఏవ 

కులగురు వసిష్థమవా ర్రి శాపలబ్ద రాక్షస దెహన్య సౌదాన నృప తేః 
య లో 

Hl గంగోదక నంబంధాచ్భావ మోచనమ్ 

గంగోత్చ త్తి |వనంగేన _ చేవాకఘురయుద్ధే. . చేవవరాజయ 
దుఃఖ శాయా హిమా ది భగవదారాధనోద్య తాయా; అది కరి 

నాఖా యాశ్చాదికేగ్నా దెేశేయ వినాళః ॥ 10వ 

శై_ఏలోక్ణం రాజ్యమిం| చాయ పునః (పదాతుం గ్త్ హీత 

వామనావతారన్య బలియజ్ఞ మాస్థిగస్య భగవత, కో, పి: మన్య 

చరణ తలాద్గంగోత్చ dg 113 

ధర్మాఖ్యానే సత్చాాత (బాహ్మణలవణం, మవాోవ నే తడాగ 

బంధనాత్ వీరథ|దనృప తే రు త్తమలోశావా ప్రికితి భగీరథాయ 

ధర్మరాజ ద్విజని వేదనంచ || 
19వ 

చేవతాయ తనవాపీ కూపతడాగాది నిర్మాణం, నానా చానాది 

నిరూపణం చ ॥ 1ఏవ 

ల 

క 
లా 

ప 

(శుతిన్మ్ఫృతి (పతిపాదిశ వర్ణతయ ధర్శనిరూపకే పాతక 
(పౌయళ్చిత్త నివేదనం, (శాద్ద చు కథనంచ ॥ 14 

పాత కినాం పృథక్ పృథజ్నీరయ యాతనావర్షన పూర్వకం 

నృపపూర్వుజా నాం నరకోద్దారాయ ధర్మ రాజ ద్విజస్య భూత లే 

గంగానయనార్థ భాగీ రథయో ద్యోచనమ్ J 15వ 

ద్విజరూపిణో ధర్మస్య వ చనాత్సి| తుద్ద రణాయభూత ల భ గీగథసం 

గంగా నయనం, నిజకులోద్ధారళ్చ 1 16వ 

(వతాఖ్యానే మార్షశీగ మారభ్య కా ర్మికమాస పర్యంతం 

సోద్యాపనం శుక్ల ద్వాదశీ వత కొథనమ్ ॥ 17వ 

(పతిమాసం పౌర్షి మాయాం సోద్యాపన విధి లక్ష్మీనారాయణ 

[వతం 1 1రివ 

కార్తికన్య శుక్జ ప మ దశమా్యం వారిమంది శే ధ్యజారో పణ 

(వతమ్। 19వ 

అఛాంయం 

3 

99 

శ్రి 

3) 

99 

శి 

$3 

$9 

వాజి శ్ర య మవోఠ వ్రతుని 



సంస్కృత నారదీయపురాణం LXvil 

ధ్వజారోపణ |పనంగా త|ోమ వంళోద్భవ నరవళః నుమ 

గ్విభాండక మునయే స్వపూర్వ జన్నేతినోన కథనమ్॥ 20న అధ్యాయం 

మారశీగ శుక పే దశమీ మారభ్య పొరమాసీ పర్యంతం 
౧ యె ౧ ae) 

వారి పంచ రాత (వతమ్॥ 2|వ > 

ర (సం అన మి ౧జి త అజ జ్య అపాఢ |శావణ భా[దపదాళ్వినే ప్వేక స్మీన్నాస మాసోప 

వాస [వతమ్॥ వివివ .: 

జ అ అలల న శ ఆ ల భ్ 

పకాదశీ[ వత (పసం గన భ(వశీల ద్విజో పాఖ్యాన వ్. లవ ' 

_బాహ్మాణ కు[త్రింరు ప్శాం (స్త్రీ శూ|దాణాంచ నదాచర 

సర నకం ౨4వ OF 
దం 

వర్ణాశ్రమ ధర్శ్మిఃకాం స్మార్తాచా రేషు అధ్యయనా న్నధర్శ 

నిరూపణమ్॥ ఐిరివ 1 

ద్విజాతీనాం స్థితి నిరూపిత వేచాధ్యయనాది ధర్మ 

నిరూపణమ్ | 26వ ం 

సదాచా రేషు గృహా వానప్రస్థ _సన్యానినాం ధర శ్ర 

నిరూవణమ॥ వివ 3 

(ఇౌద్ద కృత్య వివరణమ్ ॥ విరివ 9 

|పాయళ్ళ్చి_త్త పూర్వం తిథ్యాదినిర్ణ యమ్ Il 29వ 1 

పంచ మవోపాతకినా ముపపాతకినాంచ [పొయళ్చిత్త కథన 

పూర్వకం, పాతక వివృత్త యే భగవదుపొననా కథనము ॥ కి0౦వ 3 

పుణ్యు పాపవ తాం నృణాం నుఖదుఃఖ (వదన్య యమ మాల్గస 

సమ్య_క్ష యా నిరూపణమ్ ॥ ల్రి1న (. 

సంసార నానావీధ యాతనా కథన పూర్వకం తన్ని వృత్తయే 

వారే రాధన కథనమ్ ॥ వీవివ ( 

భగవద్భక్సి మతాం పాపక్షయే భోరెక లభ్య మోతోపాయ 

భూత యమా ద్యష్టైంగ యోగ సీరూపణమ్ ॥ లీలివ . 

ఐవాలౌోకిక, పారలొకిక నుఖావా_ప్రి సాధన వారిభ క్షి లక్షణ 

నిరూపణమ్ | లీ4వన | 

కర్మ్శపాళ విచ్ళీదక భగవద్భ క్షి మావోత్మ్య నిరూవణ వేదమాలఠి 

ద్విజేతిహోన కథనమ్ ॥ 85వ 1) 

మవోమథన సొరామృతం 



LXviil నారదియపఫురాణ అమృతనవనీత౦ 

విష్ణుసేవా |పభావేణ యజ్ఞమాలి సుమాలి ద్విజయో రుత్తమ 

లోకావ్యాపి, కథనమ్ ॥ 86వ 

విష్ణు మావోళ్మ్య్య గులికాభిధలు పృ కోత్తం కేతివోస కథనమ్;; లవ 

భగవత్తుు వనాదుత్తంక మునేర్విష్ణు పదవా్తి కథనమ్ 1 లిరివ 

హరి మందిర నమ్మార్జన దీప దానక ర్తుర్ణయధ్వజ నరపశే రితిహోన 

కథనమ్।। ఏరివ 

సుధర్మోదిత [బహ్మాకల్బ మధ్య మను మన్వంత రేం దేవతా 

నిరూపణమ్।। £051 

యుగ చతుష్టయస్థి తి కథన పూర్వకం కలి భగవన్నామ సరణత 

ఏవ ముక్తిరితి నామ మావోత్మ్య కథనమ్॥। 41వ 

ద్వి తీయః పాదః 

భరద్వాజ భృగు సంవాదే జగత్సృష్టి నిరూవణమ్ 42వ 

సృష్టి నిరూపకో వర్గా|శమ ధర్మ కథవనమ్! 48వ 

భూత సృష్టి [వనం గేన ఛ్యానయోగ కథనమ్॥ 44వ 

జనక పంచశిఖ నంవాదేన మోకు ధర్మ నిరూపణమ్ 4క5్వ 

ఆది -దైెవిశాది తాపత్రయ నిరాసాయ భవోపర మాయ 

చా ధ్యాత్మ కథనమ్॥ 465 

చితవృర్తి నిరోధతో భగవద్ద్యానే నాత్మ పదావా ప్రి 

నిరూపణమ్॥ ర్వీ 

భరతస్య రాజ్టేరేణ శావక సంగేన జన్మ త్రయ (గవాణే 

తివోసః॥ 48న 

భరతముని రహుగణయోః నంవాడే మోతధర్మా విష్కరణమ్! 49వ 

శుకముని చరి కే "వేద చతుస్టయన్య స్వర వర్శవ్యవస్థా 

వర్ణ నమ్; . 50న 

నక్షత వేదసంహి తాది కల్ప నిరూపణమ్; ల్ 1వ 

వ్యాకరణ నిరూపణమ్! న్లీవ 

39 

ళీ 

$9 

శకి 

ర్ క 

CR) 

కఫీ 

స్రీ 

39 

31 

వాబ్బ య మవోధ వ్రితుని 



సంస్కృత నారదీయ పురాణం LXiX 

నిరు క్షి నిరూవణమ్॥ 5్లివ అభా? స్టయం 

జ్యోతిషే గణిత భాగ నిచారణమ్॥ ర్4వ 5 

జోోతిర్నిరూపణే జాతక భాగావిష్క.రణమ్। ర్ర్వ 1; 

గవా విచారణ వూర్వకం, నానావిధ మహో శ్వా తాది 

నిరూవణమ్। . 5రీవ క్క 

సంశేపత శ్చందో వగ్గనమ్। 57న 1 

జనక్ రాజగ్భహగమన పర్యంతం శు కేలివోన నిరూవణమ్। 55వ 1) 

జనక శుక సంచా దేనా ధ్యాత్మ తత్వ నిరూవణమ్। లిన ,3 

వ్యాసా[ళ మే శుక సనక నం'పాగ (గ థః మో జూర్ధ సాధక జూన 

గావగణమ్॥ 60వ శ్ర 

దేవాధారిణా నునేకాపాయ వర్శన పూర్వక ౦ నివృత్తి ధర్మ 

మహాన్వ వర్ల నము॥ 61న / 
న్ న్ా 

శుశేతివోస ముఖేన మో; ధర్మ నీ వేగనమ్। ఢివ క్ర 

తృతీయః పొదః 

సంసార బంధవిచ్చే దాయ పాశుపత దర్శన తత్వ నిరూపణమ్ ॥ రిలీవ 9) 

మం (తసిద్ది ద దీణూ విధి నిరూవణమ్॥ దవ / 

శ్రీపొదుకా మంత కథన పూర్వకం మంత జపవిధి కథనమ్॥ రర్వ + 

గాయతీ మంత జపవిధి కథన పూర్వకం నం ధ్యాది 

నిరూవణమ్। రవ . 

అర్థ పొద్యాది ఫవిఛాన నహిత మోడశోపచార యు క్ర దేవతా 

పూజా నిరూవణమ్॥ 67వ 3 

గ భభ మం|[త తద్విధి నిరూపణమ్॥ గైరివ 13 

గి సోమ మంగళ బుధ గురు శు కాణాం యం[త నీధి పూజానిధి 

పూర్వకం మంత జపవిధి కథనమ్। 69వ +, 

పూజాపిధి పూర్వకం మవోవిష్టు మం్యత జప విధానమ్। 70వ 3 

మవోమథన సరామృతం 



LXX నారదీయవు రాణ అమృ తనవనీతం 

(శ్రీ నృసింహస్య యంత కథన పూర్వకం మం[తోపాసన 
గాయ త్యాది నిరూవణమ్। "71వ అ ధ్యాయం 

పీఠ చేవతా సహిత పూజా నిధి పురన్సరం వాయ గీవ 

మం|తోపాసనా నికూకణమ్॥ 72వ న! 

$9 
(శ్రీ లత్మణ మంత నహిత (శ్రీరామ మం[తజప భిధానమ్ ॥ ”లీవ 

హనుమన్నం[త నిరూవణమ్ ॥ 74వ 3 

మంతాంతర కథన పూర్వకం వానుమద్దీసదాన విధి 
[వకరణమ్ | "75వ ; 3 

(శ్రీ దశ్తాకేయ |పసాదలబ్బ మావోత్మ్య కా ర్హవీర్యన్ళస మంత 
వ కథనమ్ | 76వ : 

(శ్రీ కార్త వీర్య కవచ నిరూవణమ్ ॥ TT 9 

హానుమత్కవచ కథనమ్ ॥ 79వ ,, 

వానుమచ్చరిత వగ్గనమ్ | 79వ . 

సకలాఖీష్ట్ర పద పూజా విధాన పూర్వకం కృష్ణ మం|తా రాధన 

కథనమ్ ॥ 80వ . 

పీఠ దేవతారాధన పూర్వకం కామనాఖేదేన కృష్ణ మం[త భేద 

నిరూవణమ్ ॥ 51వ |. 

కైలాసే నారదాయ (శ్రీ శివ నిరూవిత మనేక కామనా 

పూర్వకం (శ్రీ రాధాక్ళష్ణ సవన నామస్తోతమ్ ॥ రివ ( 

మ 'తారాధన పూర్వకం రాభఛాంళశ భూత పంచ పకృతి లక్షణ 

నిరూపణమ్ ॥ 58వ 3 

జప హోమ విధి నహిత చేవీమం|త నిరూపణమ్ | 54వ 13 

వాగ్టవతావతార భూత కాల్యాది యతీణీ మంత భేద 

నిరూపణమ్ ॥ . 585వ 3 

మవో లత్మురవతార భూత భగలాది యతిణీ మం|త సాధన 

నిరూపణమ్ ॥ 56వ 13 

విధాన సహిత దుర్గామం|త చతుష్టయ నిరూవణమ్; 67వ ., 

(శ్రీ రాధావతార భూశపోడశ చేవతానాం మంత యంత 

పూజావిధి నిరూవణమ్;; . 68వ $9 

వాజ్మయ మహోధ్యతుని 



అల్ల అల ఖో 
ంస్కృత నారదీయ పురాణం 

విజయాది నకల కామనా సిద్దయే కవచవపి*వ లలితా సహా స 

నామస్తో [త నిరూవణమ
్॥। 

అరి 

అర్చనావిథి సహొథతం నిళ్యాపాటల కథనమ్।। 

—D ల 

సోోతనహిత (శీమహేశళ్వర మ|ంతవిధి నిరూవణమ్ 

చతుర్ధ; పొద; 

సంశపత్రో (బవ్మా పురాణేతివోన నిరూసనణమ్ 

పంచఖండ సహిొత సద్భవురాణస్థీత పినయాను| కమ కథనమ్ 

పురాణ శవణఫలక థససహాణం నిష్టుపు రా ణాను, కమ కథనమ్ 

వాయుపురాణాను| “మ నిరు""ణమ్ 

ఏ్లివ 

0వ 

91వ 

[శీమచ్భా.: సతో ద్యాబశన్క రధ నిరూంటిత న్షయాను; కమ 

కథనమ్ 

[(ఫీనారదీయ పురాణాను కమ కథనమ్ 

మార్క ౦జేయ పుఠరాణాను కమ నిరూపణమ్ 

అగ్నిపురాణస్థత విమయాను [కమ నిరూపణమ్! 

ఖ్ పురాణ స్థిత వీషయాను కమ నిరూసణమ్॥ 

(బహ్మవై వర్త పురాణస్థిత పీిపయాను] గమ వర్గనమ్॥ 

లింగపురాణస్థిత నిషయాను[కమ నిరూపణమ్। 

వారాహ పురాణస్థిశ వివయాను[కమ కథనమ్। 

నంద పురాణో క్త విషయానుక్రమ నిరూపణమ్॥ 

వామన పురాణస్థిత విషయాను | కమ నియాపణమ్; 

కూర్మ పు రాణస్థిత వీపయాను[ కమ నిరూపణమ్। 

మత్స్య పురాణస్థిశ పషయాన్నుకమణీ కథనమ్। 

గరుడ పురాణస్థ్ర త సిపయాను [కమ కిథనమ్॥ 

[దిహ్మోండ పురాణస్థ్రిగ ఏిషయాను కమ నిరూవణమ్॥ 

వై(తాది ద్వాదశ మాసగత (పతిషద్వత నిరూసణమ్। 

ద్వాదశ మాసగథత ద్వితీయా వశ కోథనమ్॥ 

మపహోామథన సారామృతం 

96 
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LXXii నారదీయపురాణ అమృతన వనీతం 

ద్వాదశ మానగత తృతీయ్యావత నిరూపణమ్! 1]2వ ఆధ్యాయం 

ద్వాదశ మాసస్లిత చతుర్ధ వత నిదూపణమ్॥ 11లీవ 33 
ఢి థి 

ద్వాదశ మానస్థిత పంచమీ| వశ నీరూవణమ్! 114వ 

ద్వాదశ మాసగత సష్మీ|వ్రత నీరూపణమ్। 115వ 3 

ద్వాదశ మానగత న _ప్తమ్మీవత నిరూపణమ్॥ 116వ 9 

ద్వాదళ మానస్థి తాష్ట్రమీ వత నిరూపణమ్॥। 117వ ( 

ద్వాదశ మానగత శీరామనవమ్యాదినవమి [వతనిరూ వణమ్! 118వ 

ద్వాదశ మానగత దళమీ[వత నిరూవణమ్. 1190వ ( 

ద్వాదశ మాసస్టితెకావళీ నామనిన్టేశ పూర్వకం దిన|తయ 

పాధ్య్మవత కథనమ్। 120వ . 

ద్వాదశ మాసగత ద్వాదశీ వత నిరూపణమ్। 121వ 

ద్వాదశ మాసగత [తయోవశీ వత కథనమ్॥ 122వ (. 

ద్వాదశ మాసగత చతుర్తశీ వత నిరూసణమ్॥ 12ిలెన 1) 

ద్వాదశ మాసస్థిత పౌర్ణమీ (వత నిరూపణమ్॥ .... 1బికీవ 7 

ఏవం పూరాణం నం (వ్య సనకాది మపహార్షి షు గశేషు నారదస్య 

"3 లాస గమనం, తత్ర శంకరా చశ్వాశుపత జ్ఞాన మవాస్య అ. వ 
నారాయణా |శ్రమగమనం, సూతేన శానశాదిభ్యః పురాణ 

మావోశ్మ్య కథనంచ॥ 125వ 19 

— :ఉ త రాగ్లస్సిత ఏీషయాను| క్రమణిక వా 
ది" ధథిథి 

వసిష్టం [పతి పాపేంధనన్య చావాకః కోవహ్నిరితి మాంధాతుః 
[ప్నే వశకాదశీ|వత రూపోగ్ని రశేష పా పేంధనదాహక ఇతి 

త(ద్వతస్య మావోత్మ్య నిరూపణమ్। వ అధ్యాయం 

చేవ పితృ కార్యేషు తిధీనాం పూర్వావర త్రిథి పిద్దానాం కీద్భ శీ 

[గవాణ వ్యవ సైతి "కొన కాదీనాం (పళ్నః కేషుశకేషు కార్యేషు 

తిథీనాం పూర్వాపర వేధ[గవాణ మితి సూతస్య కథనోప కమ 
స్త _కెవై కెదశ్ పూర్వవిద్దా నకర్త వ్యేతి _ విశేషతో 

నిరూపణమ్ | బవ 

వాజ్మయ మవోధ్యముని 



సంస్క్యుత నొరదీయ పురాణం 

దురితొఘ నివారణాయ భగవద్భ పః వ | వాధాన్య ముక్కా 

త్యత్రనం "గేస్ గుక్ళాంగదన్య నరవ తే; (పజాభిః సమైకాదశీ 
(వతం కు ర్వాణన్య రా బ్రమ్బ తానాం సహా పిర్ఫభి; న్వర్వ్వా 

సేనళూన్య నిజలో -కావభోక నేన ప రితవ స్య యమస్య [బహ్మ్ 
అవధి 

అజా Ce] 

లోక గమనమ్, వ్వ 

కార్య మక త్వా (వభో క్వేతన [గ వాణమతి పొపకరం యణ 

పకాదశీవత  కరణాన్నిరయారధిష్టిత పూర్వజైః సహోధునా 
ఎ Fo ల 9 we py ర ఆల ఆన “ జ వ రువాస్మ్రంగ ద "౮ తనా గాం సల్ల క వ. చ్చూన్యలోం పరి 

దండం పటంచా సంజ్ఞావ్య యమర్య బిలానుక గణము ॥ స్ట్ 
వ న గ ని 

ఏకాదశీ వన కరగ లా తాం పాపీనామపఫి స్వర్వాసోనియథం 
రొ ఆలో గొ లి స షె జ i ' అ ” . mo] రొ జ్ భవిమ్యతి స తై! ప్రరోధం కర్తుం నాహంపా రయిమే ఖ్ ఇతి [బహ్మా 

యమ; [గ హోతీ మోహినీనా మ్బీం  మయోపి. ద్వరా ముత్చాద గ్ 
రుక్యాంగదస స్ నృపంత “ద్రే-కాంన్వ రి వత భం౦గాంరు | బావ్మా రో 
ని శేశ శారణమ్। 7వ 

(బాన్నాణో నిజళ మంగీవ 9న మోపి*న్యాం మంద రాచల (5 అ బ్ర 

రాజ్య ధురం నోఢుం క్షే ధర్మాంగద పులే రాజం 

న్యన్య సవా |వజాభిలేకాదశీ[పతం పాలనీయమితి సందిన్య మృగ 
యార్గం గంతు మిచ్భామీతి గాక కారా భోథనమ్॥ లిన 

వనవివా శల” “ద్యతన్య నరవ? తే ర్వామచదేవాశమగమనం, న 

వామ చేవాయ సర్యసం పశ్చాపి, ర్శమె తజ్జనృసంపాది తా బా 

పూర్ణ న  పశ్నకరణంచ॥ 10వ 

వామ దెవక్చుతం నరవ? చే (వాక్ట ృన్నవృ త్త వ . 

మంద రాచల గమనం. గరిలోభావలోకన వన" సన మోహినీ 
దర్శనంచ। నేసిన 

'మోహీనీడదూపవ మోహి స్య నరప జేస స్తస్య్యాసవా యాశచిత 
దానే నమయ కరణం, స్వవృ తక సొథనం తర్వృత్య |శవణంచ। 12వ 

రుక్ళాంగదన్య నరవ తే రాత్మవినాశాయ మోహాన్యా సవా 
వివావోో గ రేరవగరణంచ। 1లివ. 

మవోమథన సారామృ ర్ం 

ర 

అధ్యాయం 

శ్రి 

ఫీ 

37 

5 

39 

33 
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మోహాన్యా సహా _సస్టి తస్య నరవ రశ్వఖురా|గ | పహ్మా 

on NN ery శ నన ఎప AEs తాయా గృవ గోధాయాః; _పాగ్దన్మ వృత్త కథనం, విజ 

యెకాదీ వుణ్యదా నేన తస్యా ఉద్దారళ్ళ। 14వ అధ్యాయం 

గృహగోధాముద్ధృత్య నహ భార్యాయా నరవశెర్నిజ నగర 

గమనం నమ్ముఖాగశేన ధర్మధ్వజస్తు కేణ సవావార్తాలావ 
కరణంచ; 15వ 

33 

ధర్మ ధ్వబేన న సాలంకారాదిభి; పూజితాయా మోసొనార్థః డే _ 
గ వార్థం సంధ్యా వలా నియోజనం త|త్ససంగేన 

థి ణి బ | 
పతి వతోపాఖ్యానమ్। 16వ 9 

ర్త ఆగ అల లవ్ సం ధ్యావల్యోపాన్యమానయా మోహా నాగః నన్ని భధ" నరవళె 
శీ జ డు 

రాగమనం తోసా స్తేన సహా సంవాద; ॥ 17వ 33 

ధర్మ ధ్వ జన్య సుతస్యా|గహాత్సంధ్యావలీ | పభృతిభిర్వ | స్తాలంకార 
పూజిశాఖిర్న ప స్త్రీ|భిః సహ మోహాన్యా విలాసో పభోగార్థం 

నృపసాంభంనుజ్ఞానమ్! 19న ఇ) 
గ) రి ణా 

మోహిన్యానహ న్భపన్య విలాసవర్ష నమ్! 19వ 3 

అవారణ౦, నాగలోకే నాగన్ నిజిత్యాయుత నాగకన్యా 

హరణం, దిగ్విజయం కృత్వానానావిధ [దవ్యాహరణం పి|శే 

సర్వవృ త్తి నివేననంచ॥ లి0వ UE) 

స క్ట రంవోోన 1 వేన | FE ధర్భధ్వజన్య నాగక న్యా భిర్శహోోత్సవేన వివావాకరణం రాష్ట్రే 
(పజానాం శికా నిరూపణ౦చ; 21వ 

3 

విషయాభి సేవన రతన న్ నరవ జే రుక్యాంగద స్యాగామి కా రిక 
మానస్మ రణం. మోహ నెం శా రికమాన మావోత్మ చేరి శౌ ల్ కథనంచ॥ 29న 

మోహిన్యనురో ధాన్న్ఫృపస్య సంధ్యా వలైక కార్తిక మాసోప 
-వాన కరళానుజ్ఞానం. మోహి న్యారుక్మాంగద సమీపే 
సమయానుసారే డై కాడశ్వాం భోజన నంబంభధేవ యాచనా 

6 

కవణంచ! వివివ a 

సీ ఒక రీ Eo ss యాలి - ఏ కాద శ్యాం సాసాంభీ క్యేఇతి రాజ్ఞి నిశ్చయ ంజ్ఞా త్వా 

మోహిన్యా గౌంమాది బాహ్య గభో రాజ్జపవాన కరణం 
యుక్త మయుక్షృమితి |పళ్నకరణమ్। బీకీవ 8 

వాజ్మయ మవోధ (తుని 



సంస్కృత నానదీయపురాణం LXXV 

౦ 'జనే నళే దోష ౭ఇవి ద్విజవాక్ § |. Soc త 

పరమక ape WE రసమ సవా మూ న్ న్ నభ ప చే ర్వ చనా శ్ 

(స్థ ఆయా హా ధర్మధ జస మియా ఎైనః పరా 

వర నమ్" రివ అధ్యాయం 

ధర్మాంగద సమీపేమోహినై §  అన్యత్సర్వమపి [సయ ఇ చ్బామి 

న చ్వే కానశార్గం ఫోమ్యఇతి రాజ్ఞో నిశ్చయ వూర్యకం వచనమ్॥ 26వ . డి 

నుత వచనాన్నోపి పొనీ మను నేత్రు ముద్యతాయాః సం ధా, గ్ నల్యాః 
కాష్టులా చేవామావస్నా యాః శౌండిన గ్ర భార్యాయాః పూర్వ 
వృతీ ర్త థనమ్ || 

వవ |. 

ధ సొళయా సి భారా థి పరిత రజ Ss వ్ న్ ము; డ్ మధ స్ట్ తన న్ 

కె ండిన్యస్య రాజతుసానిపసథభగమన6,  రావసం హళ్వారావస్యా 

సవాధనం గ్భహీ త్వా రావనాహ్భా తాం రత్నావలీం స్వ్యాపనథం 

| "పేషయితుం కాశాగమాగమనక 'మి,। బిరీవ . 

|బన్మూణఃశిగ ద ర్త నే వాసే నృ లగ్న ౧ళిర్య పొతయితు మళ ౩ స్య 

శివస్య దైహ్నా వాతా పిడినస స్య కా శాగముభయ నివృ త్త త్మ నావ 
రాలా 

హా కిరాజ్ఞయా నివాన ఇతి రాశాం రావసిళ్ళుత మావోశత ౧ 
3 ఆద 

ర్లనమ్ || బీలీవ ( 

సీస "0 1 గ న ధ్ రాతసె సమ్ముత్యా రా థ్రవల్యాః పాణి గవాణం శ్చ త్వా స్వనగర 

మాగశస (పథమభార్యాం నత్క్భర్య భా ర్యాభి_స్తిస్భభిః 
యు 

కౌండిన్య స్య సంసా రకరణం, భర్హ్భవంచనా పాపాశ్ర (పథమ 
భా ర్యాయాః కొష్టీలాదేవావా ప్రి కథనంచ || 80వ 1? 

మాఘుమాన పుణ్య|[పదానేన కాష్లీలాయా ఉ నమలోశావా పి aa న 
స్తే mam ' _ కథనం పత్యుర స్థ జీవిత మపిదాసాగ్గమీతి 'మోహి న్య 

టు mM 44 

నంభా్య్యావల్యాః కథినమ్ | వవ ః. 

ఏకాదశీ (వళభంగమనిష్ట ౧ మ్య నెలే SEN విను తన్యశిరః 8 సత్యాసవా 

నిక్భిశ్యదీయ తామితి మోనా వచనం శృత్వా సభార్యన్య 

నిరోచనస్యాఖ్యాయికా ముక్త్వా సంధ్యా వల్యా్యా ద్వచో౬ ంగీ 

కరణమ్ ॥| నిబివ 
93 

మహామథన సొరామృతం 



LXXVvi నారదియపు రాణ అమృతనవనీతం 

మోహిన్యాః [పియచికీర్ష యా" స్వపుతం హ న్తుంభ ర్తుర గే 

నంభ్యావల్యా అభ్యర్థనా రాజ్ఞో న్య వరా మోపాన్యాః 

(ప్రార్థనా ధర్మాంగదస్యపితరం |పతిన్వశిరః కృంత నే నునయ 
కరణంచ || లెలివ అధ్యాయం 

సంధారవల్యానవో విష ణేన రాజ్ఞాసుతన్యశిరః కంతనాత 
ల్ ‘ 

భగవ త్చాదురా వ్వ నభార్యన్య రాజ్ఞ నుకేనసవాభగవశ్చా 

యుజ్యలాభః త త్పఫం గన మోహన్నాగ్ల అనుతావకరణంచ |] వ్శీవ 3 

మోహినీం (సతిబోధయితుం ,దవతానాం తత్సన్నిథధావా 

గమనం, సాంత్వన పూర్వకం వర|వదాన యోద నికానాం దేవతా 
నామ్మగే రాజ్ఞ, సురోహాతేనన ఫ్ర ధిక్కారపూర్వకం మోహానై ర్ట 
శాప |పదానమ్ || వ్ర్వ 

(బవ్మాశాప దగ్ధాయా[_ స్టైలో కేక పి స్థానమాలభమా నాయా 
మోహిన్యాగత్మిపదానాయ సవహాదేవ్నై (రృవ్మాణో 'రాజపురోహి 
తా శమగమనం, త్మ్తత్పసాదనంచ | లిరవ 

[బవ్మాణః |పార్గన యా దశమీ నిధైకాద శ్యాం మోపానె౦ సాన -_ ఆ -_ Dd థి వం థి 
(ప్రదానం, (బహ్మాశాప దగ్ధాయా మోహిన్యాః పురోహి 
తానుమత్య్యా పునః స్వశళరీరలాభః సవాచేవై. (గృవ్మాణో నిజలోక 
గమనంచ || వివ 

మోహిన్యా న్వపాపజాలనాయ (ప్రార్థి శేన వనువురోహి తేన 
తీర్థ్ణయా ఆ (వనంగాత్మృతం గంగా మావోత్మ్య వర్ణ నమ్ || వీరివ 99 
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గంగాస్నాన మావోత్మ్య వర్లనమ్ || సరివ :, 

గంగాయాం స్థలవిశేషేణ స్నానఫల కథనమ్ || : 40వ 53 

గంగాతీకే ఆరామాదికరణ నానావిధ దానఫల కథనద్। 41వ 
గంగాతీరే గుడ ధేన్వాది దళభేను దాన విధానం, ఆ సంవత్సరం 
గంగార్చన విధి కథనంచ || 42వ 
మాఘశళుక్ష దళమ్యాం దశహరాయ గంగాయాః పూజన 
విధానం త న్మావోత్మ్య కథనంచ ||} 4లివ 

విశాల చేతివోన కథన పూర్వకం గయాయాం పిండ దాగాక్ 
పిత్యాణాం నరకసతితానామవ్యు శ్రమ లో కావా పి రితి గయా 
మవోత్మ్య కొథనమ్ || 44న 

39 

వాజ్మయ మహోాధ్య తుని 



నంగ త నారదీయపురాణం 

గయాయాం [పథమ ద్వితీయ దినయోః [శాద్ద పిండ దాన 

విధి నిరూపణమ్ | 

గయాయాం తృతీయ చతుడ్ణ దినయోః విష్ల్వాదిసదే పిండ చాన 

విధి నిరూవణమ్ | 

గయాయాం సంచ మేఒహ్ని గయాకూపా ౦ంతం౦ స్నాన (ఇద్ద 

పిండ దానాది వీథి మాహాత్మ్య నిరూవణమ్ || 

కాశీ మేత స్థితి నానావిధ శివలింగ నిరూపణ పూర్వకం 

కాళీ మావోత్మ్య కథనమ్ 8; 

కూప వాద వాపీకుండాదిషము స్నాన శివపూజా పూర్వకం 
A 

కాశ్యా స్తీర్ణయా][తా వనము || 

యా తాకాల కథనపూర్వకం నానావిధ శివలింగ స్థాన నెతివ*స 

కథనం త _త్తల్లింగ దగ్భన ఫవూజన ఫల కథనం చ ॥ 

కాశ్వాం గోదాయో ముత్తర వాపొసన్యాం పంచనదే చ 

న్నాత్య్థాణాం మవోపారక నిగనన పూర్వకం శిషలోకా వా పీ 
అలాటి 

కథనమ్ ॥ 

దతి ణోదధితీ చే ఉత్కుల దే ఛే పురుషో త్తమ జే. కే సుభ దాకృష్ట్ర 

సంకోగ్గ ణారాధనే నేంద ద్యుమ్న నృపత ర్భృగవత్చాదా వాపి 

రిత్యాఖ్యాయికా కథన పూర్వకం పురుషో త్తమ (జగన్నాథ) 

శే! త్ర మావోత్మ్య్య వగ్గనమ్॥ 
(an టి, లం 

ఉవ్కల దేశే పురుషోత్తమ, తే అళ్వ మేధయాజినా , భగవనూ ర 

లబ్బుకా మే 'సేం్యదద్యుమ్న నృ"పీణ రా భగవత్త్సుతిః | 

"ఖీ నృపతి స్త వేన సంతుష్టో భగవా[నా_ తె స్వష్నేతం [పబోధ్య 

సింధోః కూలా[శితం వృవ ముత్చాట్యతస్య మూర్తి నిధాయ 

స్థావనీయా ఇత శిశ్షయత్. నరపతి; (పభాశే సింధు కూలం 

గత్వా వృ వము త్పాట్య నత విషు ఫశ షక ర్మా [కావ పళ తి 

భగవ న్ని ర్రేశాత్ కృష్ట రామ నుభదామూర్తి ర్విధాయ 

సుముహూొర్తేజస్థావయత్, తతో భగవదర్శన తోరాజ్ఞో మోజూ 

వాప్పిః పురుషో త్తమతేత మావోళ్శ రం చ। 

మవోమథన సారామృత 0 

45వ 

46వ 

4రివ 

495 

51న 

రీలవ 
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LXXvili నారదీయపురాణ అమృతనవనీతం 

జేంషశుక దారిన శాం. ప్పురువ షో త్తమ తే మభిగమ్య యా తా 
లల గా య్ 

విధయా, త [ల మార్క. ండేయ| హే శివం పణమ్య [| ల్పవృ, Ne 

పురుపోత మ నకానం. త) తెవ న్నసీంపే రాధకు దృష్ట్వా పురుషోత్తమ స్మ్యనం. త తె వ నానింవో రాధ 
Lo 

విధానమ్॥ ర్ర్ వ అధ్యాయ: 

అనత మత d§ నమూధవ 'శ్వతమాధవ దర్సన ఫలనిరూవణం. 

బ్యేష్టమా సే వారి మాయాం వో ర్ సత తత నమ్యుద్రన్న్నాన . 

ఏధి నీరూవణంచ'। ర్ర్ వ 
51 

సము|దతీశే మండలక రణపూ ర్వకం మండలే భగవదర్శ్చన విధిపల 

కథనమ్; రీ7వ 

పురుపో త్రమే స్పా నదాన పితృ శాద్దాది ఫల నిరూపణం, 
రాధికా శా పేన సింధుజలన్య వారత్య కథనం, గోలోః నివాసి 
రాధా కృష్ట తత్వ నిరూవణ (పసంగేన రాధా కృృష్షత తఏవాఖిల 
|బహ్మోండోత్చ త్రి తి కథనంచ॥ క్రివ LR) 

గోలోకస్టి ప్త ఠా ఛాకవ్ద యో; వంచ థా రూప గహాణనిరూపణమ్॥59వ 
99 

జ్యేష్ట శుక్ల దశమీ మారభ్య పౌర్ణ మాసీ పర్యంతం రామ ర్భిప్ల 

సుభదా దర్శనే మహాయా[ తా ఫలా వాప్తి కథనం పార్టి మాయాం 

భగవత్సాా న విధినిరూవణంచ। 60వ (/ 
పురుషోత్తమ మావోత్మ్యనసహితం త శై త్రయా| తా విధి ఫల | 
కథనమ్, 61వ | 
తీర ర్ధరాజ్మవ యోగ తీరవిధ సనం లేన స్నానదాన శౌద్ద ముండనాది 
విధినిరూపణమ్। 62వ 33 

మకర సంకమణగ శ రవౌ పంచ యోజన పరిమాణ [పయాగ రాజ 
స్ట తా నేక విధ తీర్ధస్తాన మావహోత్మ్య వర్షనమ్!. 68వ 53 

కురుక్నే[త మావోశ్ళ్య శ[త|పమాగాది నిరూవణమ్॥ 64వ 9 

కురు మేత గత కామ్యుకాదివ నేషు సరన్వశారది త్రీ శ్రేషుచ దేశ. 
రాది శివలింగ పూజూవధి సహితం, తీర్ణయా|శావిధి వర్గ నమ్॥. 65వ 

స్వపితుర్గ్శృ హౌ మహోాన్యజ్ఞోోళ్సవం ఇతిళ్ళ త్వెకాకినీ దావాయణే 
శివమణాద్భశ్య (వౌప్వైళ్ వాపమానం యతద్భష్ట్వా (పొాణాన్. 
జహొ తదేవ “ వారిద్యార సంజ్ఞ క ంకే[తం ” త్మతత్య 
తీరయ్యా తా. వర్షనమ్; 66వ 

కశ. 

వాజ్మయ మహేోాధ తుని 



సంస్కృ త నాగదీయసురాణం 

బదరీ చే (త పతిప్టిన నరనా రాయణ మావొన్మ్య పూర్వకం త లేల 

యాతా నిధివస్ష నమ్ (వ 

గంగాతీరాదిషతశ కామూ దాఖ్య ERE శ యాతా. పథి 
అ |. (. 

నిరూపణమ్॥ 68వ 

(శ్రీసిద్దనాథ చరిత నహితం కామాతీ మావోశ్ళరవర్థ నమ్॥ 69వ 

నానాపిధతీర్థ శివలింగ విరాజిత |)వభానజే,త యాతా విధి 

మావోత్మ్య వర్ణ నమ్! 70వ 

యా తావిధాన పూర్వక 0 సువ. ర చేత మా హాత్మ వస్భానమ్। [1వ 

తవ। (వఖా వేతివోన కథన పూర్వకం గోతమా[ ళమ 

మావేత్మ్య వర నమ్॥ "లవ 
£3 

పుండ రీకవుకే జ మినిము న శివసొజాక్యా_ ర సంతుష్టనగ గణాః 

నవా శివన్య తాండవ సృృ"తార్టిత రాం ముగ ముపగతన్య "వేద 

పాదేనస్తుతిం కుర్వాణసాయభ స్రర్జనయా వస్య సీవాసొత్ శత్చురస్య 

మత నీరూవణం, (గర్థంబ'కేశ్వ్టర చేత యా ళా నిరూవణ౦ం-చ ॥ బప 

సాన్టా రకెూాజన [పమాణ పళ్చిమ సవ ము[వతీర స్థీ వీత గోరకర మత 
గా 

మావోశ ౧ వర్ద రనమ్ ॥ "74వ న 
‘1 (ane 

నం కే పేణ రామలజ్భణ చరిత ముక్యాం తే 'రామవచ నాన్ని 

| ప్కా-ంతో అత్మణో యి: స్రనం. చలే యోగ ధారణ యూాఖను 

మజహాత్, తన్య లక్మణాచలన్య మావోత్య నిరూపణమ్ | 5వ 
టి టు! 

సతిణో దధితీలే రామ స్థాపిత రామేశ్వర శివలింగ మావోత్మ్య 

సనహినశ సేతు మావోళ్శ వరమ్ ॥ 76వ 
an టు 

నర్మదా తీర్ధసం[గవా మావోత్మ్య నిరూపణమ్ 77వ 
టు గ 

(శ్రీ మహో 'శేళ్వ రాధిప్పి శా నంతిశా లే. (త యా (తా 

మావోన్మ్య వర్ణ నమ్। రవ 
స 

పద్మభువార్థితన్య భగ వతోజ జ వాతార (గవాణాన్మథు రా మాహాత్మ్య్య 

వర్జ్యనమ్। 79న 

నార దాఖొగయికా కథన పూర్వకం బృందావన మావోత్శ ర్ట 

నర్గనమ్॥ ర0వ 

అలం ఇదద లల టో అట ఎమొ ఉం _ 
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LXXX నారదీయవురాణ అమృతనవనీతం 

వనుర్న రపత్యు పాథ్యాయో మోహానై్యై తీరయా[ ఆా 

వీధిముకా' తాం యా(శా కరణాయ నియోజబన్నైా
గ మూ ఖా ఫ్రీ 

వృత్త తం, నివేదంతతో బృందావసే తవన పుం గశతవాన్, 
an 

6 గలి 

తన నారదముని నిరూపిత భావికృష్ణావ తార చర్మెత గిలక 

"yp వ 

రా 
లే 

నౌత్సుక్యా న్నీ వాసన వర్ష న నమ్ 51న అధ్యాయం 

మోహాన్యా స్తీ రయా[తా కరణ  నోతృమలోకా వాపి 

వళ్ళనం, నళమీవేధే మో! హిన్యా వస్థానాత్ ద్వాదశీ బిర్దకాద? 

(వత నై వోకు ఫల దాత్ళ నిరూవణమ్. ఖీ సారదీయ 

పురాణోత్సర ఖండ సఠన [శవణ ఫల వర్ణనం చ; ర2వ 3 

_ ఇన్నిన్ని విషయాలతో యీ నారదీయ పురాణం ఉన్నా పూర్వార్గ (గంథం 

నాలుగు పాదాలుగా. విభజింపబడడం ఉత్తరార్ధ | గంథం అనలు పాదవిభజనతో 

విభజింపబడకపోవడ౦-. మొ త్తం పురాణంలో లవకువైగా స్లోకాలు ఉండవలసి 

ఉండగా కేవలం 17,2989 శ్లోకాలకు మాతమే యీ ముదిత సంస్కృత నార 

దీయ మహాపు రాణ గంథం పరిమితం అయివుండడం చూడగా యిది సుసనమ్మగ 

పురాణం కా నేకాదని స్పష్ట పడుతున్నది. 

గతంలో పేర్కొన్న ఉపపురాణాలలో నారదీయ పురాణానికి సైతం ఉప 

పురాణం ఉన్నట్లు గుర్రించాము. అసలు పురాణాలన్నింటికీ ఉపపురా% లున్నాయి 

గదా! నారదీయ వురాణం అనలు అష్టాదశ పురాణాలలో నే ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు 

దానికి ఉపపురాణం ఆవిష్కృతం అవడంలో విచితంకాని వి[వతిపతి కాని వుండ 

డానికి అవకాళ మేలేదు. అయితే ఒక విశేషాన్ని యీ సందర్భంలో మనం గుర్తిం 

చక తప్పదు. గతంలో "పర్కొాన్న సంస్కృత ఉపపురాణాలలో నారదీయ 

వురాణంతోపాటు “బృహాన్నారదియం” అన్న పేరుతో కొందరి మతంలో వేరొక 

ఉపపురాణం ఉన్నట్లు కూడా గుర్తించి (వాయడం జరిగింది. అయితే అనలు 

నారదీయ ఉవపురాణం మనకు యిటీవల కాలంలో (సచురిత మైనట్లు కనవడదు. 

అదె ఉపలభ్యమాన మైందని కూడా చెప్పలేము. కాని' తెలుగులోకి [పొచీనకాలంలో 

_ అనువదింపబడిన బృ హన్నారరీయ నురాణ విషయాలకు నారదీయ మహోవురాణంగా- 

అంశే--అనలు పురాణంగానే భావింపబడి ము దింపబడిన 207 అధ్యాయాలతోను 

17,299 కోకా లతోను ఉన్న సంస్కృత నారదీయ పురాణ విమయాలకు సొజాత్యం 

గోచరమవుతున్నది. ము[దిత నంసృత నారదీయ మవొవురాణంలో ఉన్న 

విషయాలు అధ్యాయాత్మకాలుగా యధాతధంగా పూర్వమే ఉటంకించడం 

జరిగింది. 

వా జయ మహోధ్యతుని 



తెలుగులో నారదీయ సు రాళాలు LXXX1 

తెలుగులో నారదీయపురాణాలు 

తెలుగులో [కొత్తలంక విశ్వనాథః వికి డైన మృత్యుంజయక వి 

రచించిన “బృహాన్నారదీయం'” అన్న చేరు త్రో వ ల క ౦జిర్హ చెన్నయామాత్య 

పుుతుద్వ డర గ 5 శ్రీమదల్లాడు సరసింవాక ఏ రచించిన నారదీయపురాణం' అన్న రు 

గలు కటి వొకటి క వ సిపిస్తున్నది. ట్ర మృు త్యుంజయకవి ర చిత మెన “బృ హన్నారదీయి 

తాళపత్ర (పతులు మ దాస వొాచ్యలిఖత వు_స్తక భాండాగారంలోనూ, కాకినాడలో 

వున్న ఆంధ సాహిత్య పరివ శులోనూ వున్నాయి. ఇటీవల విళాపురంలోని 

(శ నూర్యరాయ విద్వానంగ |గంథాలయం వారు "సేకరించి భదపరచి, 

ఆంధ: పబేక్ గవర్న మెంట్ ఓరియంటల్ మాన్యు స్కిన్ స వ్రైబరీ అండ్ రిసర్స్ 

ఇన్ట్సిటూ్యట్ కు కు అప్పగించిన 160 తాళవ[ వ (గంథాలలోనూ మృత్యుంజయ కవి 

విరచిత మైన బృ హన్నారదీయంి ఆ రాశా ఏనాల|గంథంగా కొంత అసమ గంగా 

అభించింది. బర్త్ శేషులు య కాళీనాథుని నా గేళ్యర రాను ర ముదితా 

DE 

తాళప[త గంభనామానే ఏవయాలు వక టించడం జరిగింది. ఈ (గంథం 

ప్రకారం చూస్త మ్మదాసులోని (పాచ్యలిజత పుస్తక భాండాగారంలోవున్న 
మృ త్యం జయక్ష సి గచించీన “బృహాన్నారదీయం” అనమ[గంగా వున్నట్లు, 

కాకినాడ ఆంధ సొపాత్య పరిమత్తులొ "నన్న “బృవాన్నారదీయపురాణం" 

సమ్మ గంగా వున్నట్లు "పేర్కొనబడింది. అల్లాడు నరసింహకవి విరచించిన “నారదీయ 

పురాణం” (పతి కాకినాడ ఆంధ నాహాత్య పరిషత్తులో అసమ [గంగా వున్నది. 

మదాను (పా చ్యలిఖిత పు_సక్ర భాండాగారంలోమా [తం నరసింవాకవికృ్ళతశ మైన 

“నారదియపురాణంి సమ|గంగావున్నది, అయితే నరసీంహాకవి విరచించిన 

నార దీయను'రాణం ము[దిత మై మనకు లభిస్తున్న సంస్కృత నారదీయ మవో 

పురాణంతో సరిపోల్చిచూ స్తే యిది నువాసురాణానికి సంపూర్ణ మైన అనువాదం 

కాదనీ ముందుముందు నిరూపినమౌతుంది. అయితే మృత్యుంజయ కవి రచించిన 

బృవాన్నారదీయం లభ్య మైనచానినిబట్టి. చూస్తే మృత్యుంజయకవి నారదీయ మనో 

పురాణాన్ని సంపూర్ణ ంగా తెలుగులోకి అనువాదం చేయాలని సంగ ల్చించా డేమో. 

నని అనీపిన్తు ంది. మృత్యుం జయం వీ అవతారికలో తన వంశాదిక విషయాలను 

(ప్రస్తావిస్తూ... 

నకలవిద్వత్క- వీం[దుని సమ్మతించి 

(పన్తుతింపంగ( గావ్యముల్ విరించి 

పలుక నేర్తును నుభయ భాషలను నేను 

నబ్బురంబుగ మృత్యుంజయాఖ్య కవిని.” 

మహోావమథన సారామృ తం 
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అని తనను గురించి తాను పేర్కొని ఆ తరువాత తాను రచింప బూనిన బృహన్నా 

రదియం గుకెంచి యీ [కింది విధంగా ఉటంకించినట్లు కనిపిస్తున్నది. 

“నే నాం|ధభాష రచియింపంబూనిన బృహన్నారదియంబునకు నాఖ్యా 

అలో 
యికా | పకారం బెటిదనీన నిప్పు రాణంబు సందు పివరింపనై న యపి యాలకింపఫుణడు, 

_ లు 

నైమిశ వనవానులై న మహామునులు ధర్మార్థ కామమోజ సాధనోపాయంబు 

లడుగ శెనకు నొద్దకు జనుటయు, నతండు అమ్మును లక (గూడ సిద్దా[శమంబున 

నున్న నూతుంజూడ నరుగుటయు, నా నూతుని తోడం దమరు వినందలంచిన 

యర్థంబులడు గుటయు, నతండు నారద ననత్కుమార సంవాదర్శబిన బృవానా ర 

దీయంబను వురాణం౦బు చెప్పం దలచి తన్దహత్వంబు గొనియాడుటయు, మేరు 

శ్చంగంబున నారద సనత్కుమార సంయోగంబును, సనత్కుమూారుండు తమకు 

నీనం దగిన యర్ధ ంబులు నారగదు నడుగుటయు, నారదుుడ నేక (పకారంబుల 

హరిం బళశంసించుటయు, సృష్టి [పకా రంబును, భారత వర్ష మాహాత్మ్యంబును, 

భక్షి (ప్రళంసయు, నాచార |పశంసయు, న్చుకండు మవోముని తవంబు సేయుటయు. 

నా తపంబునకు వెరచి దేవత లందరు వాఠళిశరణంబు వేశుటయు, వారి కొతండు 

(పత్యకుం బి యభ యం బిచ్చుటయు, నద్దెవుండు మృకండునికి సాతాత్కారం 

బగుటయు, హరితాన మృక ండునకు కుమారుండ నై పు క్రైదనని వరంబిచ్చుటయు, 

మార్కండేయ సంభవంబును, నతని కచ్యుతుండు సకల పురాణ నంహిొతలు 

చెలుపుటయు, నేకార్భవంబున వారి పవ్వళించుటయు., గాల (ప్రమాణ ఫరికీ ర 
నంబును, మార్కండేయ  మహోమునికి సక్వేళ్యరుంశు భాగవత లక్షణం 
బానతిచ్చుటయు, గంగా మహోత్మ్యంబును, హరిహర భేద రాహెత్యంబును, పురాణ 
(శవణ గంగా గాయత్రీ తులసి భక్తి ని శేవంబులును, బాహు నృపతి భూపాల 

నందును, నతని కవాంకారంబు (వవేశించుటయు, పొాహయులకు నోడి బాహు 

నృపతి భార్యాస మెతంబుగావనంబున కరుగుటయు, నతని పత్నికి శత్రువులు గరళంబు 

వెట్టుటయు, వారు కార్వా| శమంబు (పవెళించి యుండుటయు, నచ్చట బాహు 

నృపతి మరణంబును, గర్భిణిమైన తత్పత్ని యనుగమనంబుసేయు శలంపెరింగి 
వచ్చి యౌర్వముని వారించుటయు, నక్కాంతకు సగరుండను కుమారుండు 

పుట్టుటయు, నతండెర్వునివలన సక లశొ( స్త్రంబులు చదివి _పబుద్దుం డై శత్రువుల 

వై ౦జని మహాయుద్దంబుచెని వార్తల వధించి సీజరాజ్యంబు చేకొనుటయు, నగరుండు 

నిద్దర భార్యల వివాహం బగుటయు, నొక్క భార్యకు నరువది వేవురు పుట్టుటయు 

నొక రెకు వంశకరుండెన నుతుండొకండు పుట్టుటయు, నా యరువది వేవురును 

జగ లకు బాధ గాఏంచుటయు, ననమంజను(శను నేకపుత్రునకు నంశుమంతు డు 

వాజ్భయ మహాధ వ్రమని 
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పుట్టుటయు, సగరుం డళ్వ మేధంబు "సేయ నుప కమించి విడిచిన యశ్వంబును 

నిందు 'జత్తుకొనిపోయి పొతాళ్తంబున కొవిల సన్ని ధానమున నునుచుటయు, 

సాగరు అరువది వేలును నచ్చటికిం జని కపిలుని కోవంబున నిహాతులగుటయు, 

నంశుమంతుం డచ్చటికిం జని కపిలాను[గ వహాంబున నళ్వంబు గొసివచ్చి యాగ 

పూర్తిగానించుటయు  నయ్యంళశుమంతునకు _ దిలీపుండును, దిలీపునకు భగీ 
ఆల wal) 

ద్స్రుం 

రధుండును జన్నీ౧చుటయు, సా'దానుండను రాజు వసిషు 
(ల 

శఛానంబున రాతనత వ్రంబు వసి 

నొంది గంగాజల 3 అణఅమా[త స్పర్శనంబున శాసవిముక్తుం డగుటయు, బలి మవో 

యా ia) యుగ 

యున్న యఖనీ భంగి ంచుట్న 8 యదితి శపంబు చేసిన, యాయమరకు నారి 

(పత్యతుం ద తదర్సంబున 'వామనాకాగంబున జనియించి, బలి యింటి 
౯) 

కరిగి తతణంబ  [తీవికమాకారంబున నకల లోకంబులు నాకమించు 

శ్ నే ఇల అన జల 4 న్ చె తుండు దవ, సుర బు మొద ఒలెన జనవరంటులు తా నాక్రమించి (పబలుంజైై 

ఆజ 

నవసదంబున( దదియాం గుష్టంబు సోకి _బవస్టిండంబు థిన్నం బె_ తద్యార ంబున 

బాస జలంటు (ప వపా ంచీన నది గంగ యనం (బసీద్దం బగుటయు, నంత 

బలిని బంధించి పాతాళంబుసన కనిచి, చేవతలకు రాజ్యంబిచ్చి పొనునుండు ఛవంబు 

సయ నరుగుటయు, దాన (వతి | గ్ వాందుఖ యందు పొ తా పొ (గంబులు 

వరించుటయు, యముండు భగీరధుందచను రాజుం జూడ వచ్చి యతనికి పుణ్యం 

బులు తత్భలంబు లె లెన స్వర్గాది భోగంబులు, పాపంబులు వత్భ్చలంబు లైన నరక 

యాతనలు చెప్పుటయును, నంత భగీరధుండు గంగావతరణ నిమి త్తంబు రీా 

చలంబు నందు తవంబు సేయందలంచి చనుచు, నా నడుమ భృగు మవోమునిం 

జూచి యత నివలగన గొన్నీ ధర్మంబులు 'దెలునుకొని యంత నతనివేశ ననుజ్ఞాతుం్కడె 

చని నాాభశ్వరం బన్న శే తంబునం దపంబు నీేయుటయు, నశనికి వీష్ణుండు 

(పత్యతంటె మసోరధంబు ఫలియించు శివుని నారాధించుమని చెప్పన నతండ ట్లు 

చేసిన వారుండును (బనన్నుు౦ డై బటాజాటంబున నున్న గంగను భగిరధున కిచ్చిన 

నమ్మహోనదియు నశని  వెంటంజని, సాగర భన రానుల సె ( (బవహాం. చిన, 

వారందరు నూర్హ్వ లోకంబునకుం జనుటయు, చ్వాదళి వశమవోన్మ్య కీర్త నంబును 
al బూర్జిమా (వత ప్రశంనయును, ఇతిహాన యు క్రంజై న ధ్వజారొపణ (వత కథ 

నంబును, హారి పంచక [పకాళంబును మాసోవవాస [వశలక్షణంబు (క టిం చుటయు, 

నేశాదశీ [వత సమాచరణంబు నితివోస పూర్వకంబుగా నుగ్గడించుటయు, వర్దా 

గోమాచారంబులు చెలుపుటయు, పితృ కార్య (పకార౦బును, తిథి నిర్ణ యంబును, 

(ప్రాయశ్చిత్త నిధానంబులును, యమపుర మాగ్గంబు వివరించు టయు, జీవులు 

భూలోకంబునకు వచ్చి నానావిధ శరీరంబులు ధరియించు చందంబును, యోగ. 

లక్షణంబు తేటపరచుటయు, వారిభ కి మహిమంబును, వేదమాలి చరితంబును, 

మవోమధథన నారామృతం 
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నతని పు[తుులెన య శ్రమాలి సుమాలులు మోశంబు నొందుటయు, నుదంక 

మావోశత శ్రివ్రంబిను, జయధ్వజుండను రాజు చరితం బును, నిం[ద స ధర సంవాదంబును 

జతుర్యుగ ధర్మంబులును, కర్షితంబులయ్యొ.” 

ఈవి న సః గొన్న విషయాలన్నీ మొత్తం అసలు నారదీయ మవోపురాణా 

నీకి అనువాద [గ్రంథంగా అవతరించనున్న ఫవమయాలతో కూడిన బ్భప హాన్నా రదీయు 

పురాణ విశేషాలుగా కనిపినున్నాయి. ఈ చె వచనంలో సూచితా లైన విషయా 

లన్నీ మృత్యుంజయక వి రచించిన ఆరా శ్వాసాలక్ళ తిలో యిమిడివున్నాయి. అయి 

యో ఆ రాశ్వాసాలలోనూ వర్థించబడిన వివమయాలను, సంస్కృత నారదీయ నువో 

పుళాణంతో సరిపోల్చి చూ స్తే యివి సంస్కృత పురాణంలో [పథమ పాదంలోని 

లీ] అ భా్యాయాలకు మాతమే పరిమిత మై వున్నట్లు న్పష్టః పడుతున్నది, అయి తే 

బృవహాన్నా రదీయ ఆ శ్వాసాంత గద్యలలో ' “మృత్యుం జయ నామధేయ | పణతం టే న 

బృహన్నారదీయంబను మహోపురాణంబునందు” అని బ్బ వా న్నా ర దీయ ౦ 

మవోపురాణ (గంథంగా క స్స షప ౦ గా వక్కాణించడం జరిగింది 

కాని మృత్యుంజయక వి రచనగా లభించిన ఆ రాశ్యాసాల [గంథమే సంపూర్ణ 

(గంథం అయ్యేశ్లు కే అది సన 1ంపూర్హ నారదీయ మహావురాణం కాజాలదు. 

అవతారికలో మృత్యుంజయకవి రచించిన  “నేనాం[ధ భావ. రచియింపం బూనిన 
బృ హన్నా రదీయంబునకు నాఖ్యాయికా పకారం బెట్టదనిన, నిష్పురాణంబునందు 

వివరింపనై న యవి యాలకింపుడు.” అన్న వాక్యం సరిగ్గా మృత్యుంజయక ఫి 

ర చించినట్లుగా యధాతధంగా వున్నదో? లేదో? చెప్ప లేకుండా వున్నాము. 

కేవలం ఒక మవో వురాణంలోని | పథమ పాద విషయానికి మాతమే తన అనువాద 

కృతిని పరిమితంచేనీ, దాన్ని సం పూర్ణ మవోపురాణంగా మృత్యుంజయక & 

'పర్కొంటాడని మనం భావించలేము. అవతారికలో "వే ఎరో్కాన్న “నేనాం[ధ భావ 

రచింవయబూనిన” ఇత్యాది వాక్యంలో " 'నిషురాణంబునందు( |బిథమ పాదంబునందలి 

వివరింపనై న యవి యాలకింవుడు” అని మృత్యుంజయకటబి "కేవల (పథమ పాద 

ఏషయాలను మాతమే వివరించాడా! ఆరాశ్వానాల తరువాత సప్పమాశ్యాన 

[పారంభంలో ద్వితీయపాద విషయాలను యిచేవిధంగా [కమానుగతంగా అ'నేకా 
శ్వాసాలతో కూడిన బృహన్నా రదీయ పురాణంలో పాదాత్మకంగా విషయాలను 

విభజించి మృత్యుంజయకవి విషవయాను[క్రమణికను పేర్కొనదలచాడా! అని 
అనిపిస్తున్నది. అయితే యీ సందర్భంలో “వథను పొాదంబునందలి అన్న పదాలను 

అనల మృ త్యుంజయకవి బృహన్నారదీయకృతికి పతి |వాసిన వ్యక్తులు విడిచిపెట్టి 
వుంటారని మనం భావించవలసి వుంటుంది. కాని యూ అభి పాయానికి వొక 

ప్మపతిపత్సి సైతం లేకపోలేదు. ఒక సంస్కృత మహాపురాణాన్ని తెలుగులోకి 

వాజ్మయ మహాధ్యతుని 
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అనువదించదలచిన యే కవియ్హైనా అవశాగికలో ఆ మహోసురాణంలోని విగ యాలను 

చెప్పదలి స్తే విభాగాలతోశాని పాదాథ్యాయాలతోశాని,  |[పమేయంలేకుండా 
మొత్తం మహోపురాణగత విషయాలనన్ని ంటినీ పేర్కాంటా డే తప్ప, కివలం వికె క 

పాదానికి పరిమిశంశాగల విన యాలను మాశమే పేర్కొని అ న”చిత్యాని 

పాల్చడ తాడా ! అన్న దికూడా ఆలోచించవలనిన విషయమే. (గంథగత సయ 

పవర ణాన్ని చేసిననుడు అవతారికలో | గంథో రమయ సర్వస్వాన్ని సమకూర్చినట్లు 

నన్నయభట్టు | పభ తుల ఖారతాది [గ ంథాలు నాత్యమిన్తున్నాయి. ఏశత్ 

సొం| వదాయాని కి పీగుద్దంగా మృతుగం జయక మీ నారదీయ మహోఫురాణగత' 

ARS యాలన్నింటినీ 'పాదాళ్ళకాలు?- నిథ జింఛచి చక్థంటాడా అన్నది సంచేవో 

స్పదంగా వున్నది అయి వొక మిసియంమా శం 3 'స్పష్ట 0గా, వాస్తవ (గాం 

ఆ శ్వానాంత్య గద గలను చూచినపుడు నారదీయ మవహోపురా ణాన్ని మృత్యుంజయ 

త్ర్స్స్ర సుసమ గంగా అనువదించాలని అభీ పాయపడ్డా శని తన బృవాన్నాగదియ 

పురాణం సంస్కృత నారదీయ మపహాసురాణ అనువాగ | గంథంగా నే భావీంచాడని 

నకు 'కేట తెల్ల మౌతుంది. ఈ దుష్ట |3 | వభ మాశాసగత అవ తాగికలో చేరొన్న 

వషయాలు సంవృత మహ! స రాణంలోని (సథమ పాదగత విషయాలు నూ శమే 

అవడంవల్ల స0పచాయభిన్నంగా పాదాత్శక గా విషయవివరణ చేసి బృహాన్నాగ 

దీయపు రాణ్రాన్ని రచించాలని “తుంగ సంకల్పించి వుంటాడని మనం 

భావించవలని వస్తుంది. కాగా మనక ) ఉపలఖ్యమ' చస మైన "వెలుగు బృహన్నారదీయం 

ఆ రాశ్వాసాలకు మామే _అంు నంస్కృ రోంలో నారదీయ మవోను రాణ |వథమ 

పాదానికి మా|తమే వరిమిశమ్ వున్న స ందువల్ల నృుత్యుంజ ాయకన్ నారదీయ మహో 

పు రాణ్రాన్నీ పరిషూగ్డ రగా అనువదించాడో లేదో చ చెప్పలేము. మృ త్యుంజయక గ్ 

పూ నాను వాద మే చేనివుంశే కు స _ప్పమాశ్వ్యానాదిగా గలు (గంథం మనకు లభ్యం 

కాలేదని భాపఫించవలసి వుంటుంది, మృత్యుంజయం ఫి ఆరాశ్వానాల తరువాత 

ముగి ల భాగాన్ని ఆ నారో గ్యాది కారణాల్వవల్ల కాని, అకాల  మరణంవల కాని 
(0౧ 

ఫరుచించి వుండక ఫపోవచ్చునని ఊహించవలసి నన్నది. అయి "తే మృ త్యుంబయకని 

మాత్రం అసలు ఏ నంస్కృత నారదీయ ఏ మవాపుళాణాన్ని' అం#ు యిస్పుడు మనకు 

ము దిగేమై లగ గ ఇమె"తున్న నారదీయమవ నరా రాన్ని అనునరించి అనుసదింప 

బడిం దన డం యచదార్గ్లం. ఈ మృత్యుంజయకవి (కీస్తుళకం 17వ శ శతాబ్దంలో నున్నట్లు 

కనిపి స్తున్నది. 

అల్లాడు నరసింహా ప్ కృతమైన తెలుగు నారదీయఫురాణం యెనిమిది 
ఆశ్యాసాలతో 28 17 గద్య పదాలతో వున్నది. మ దాసులోని (పొచ్య లిఖతవున్నక 

ర (1) డ్ న 

నముహోమథన సొరామృతం 
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ఇాండాగారంలో ఆర్ . సి. నెం. 547, ౩-159 గారి కాగితపు సంపుటాలలో 

యీ యెనిమిది ఆశ్వాసాల కృతి 1918 లో తాళష్యత పతిని చూచి శాపీ 
వాయడం జరిగింది. కాకినాడలోని ఆం| ధసాహాత్య పరిషతులో సై తం నరసింహా 

re అల 

కవి కృతమైన నారదీయ వురాణ శాళపష్యత పతి వొకటున్నది కాని అది అన 
మ్మగంగా వున్నది. మ్మచాసు [పాచ్య లిఖత పుస్తక భండాగారంలోని ఏ 

సంపుటాలలో వున్న (వాత పతి ఆధారంగా |వసన్తుత నారదీయ పురాణం 

పరిష్కరించి (పక టించడం జరిగింది. 

నరనింహాకని కృత మైన యో నారదీయ సురాణం ముదిత మైన సంస్కృగో 

నారదీయ మహోపురాణానికి అనువానం కాదు. నారదీయ ఉవపురాణం 

మనకు ఉపలభ మానం కాసందువల్ల నరసింవాక ని కత మెక యీ నారదీయ 

పురాణం అ ఉసపురాణానికి అనువాద |గంథమని దృఢంగా చెప్పలేము. 

సామాన్యంగా ఉపపురాణాలు తొలుత మహోషురాణాలకు సం|గహా స్వరూపంగా 

పురాణాలలో లేనటువంటి విషయాలు _ ఆ పురాణాలకు అగంచరశాలంలో 

అవతరించిన వివిధ విభిన్న శాస్ర్రీయాలై న విశేషాలు చొప్పించడం జరిగింది. దిని 

వల్ల ఉపపురాణణాల (వామాణికత దెబ్బతిన్నది. మృతుగ్గంజయ కవి రచించిన 

బృహన్నారదీయం పూ ర్వార్థంలో ని [పథమ పాదానికి మా|తమే పరిమితమై. 41 

అధ్యాయాలతో కూడిన సంస్కృత మూలానికి ఆరాశ్వాసాల అనువాద |గంథంగా 

మనకు ఉపలభ్యమాన మైనది. నారదీయ మనోవురాణంలో పూర్వార్గమం'తా 

అనువాదం కావాలంే, మరి మూడు పాదాలు, రికీ అధ్యాయాలతోను మొత్తం 

9545 శ్లోకాలతో వున్న (|వథమపాన ౦._లి229 aR ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్ధ 

పొచాలు 9545 ల్లో, - అనగా నాలుగు పాదాలలో మొత్తం 12774 శోకాలు 

వున్నాయి) మిగిలిన భాగం అనువదించవలసి వున్నది. విచిత్ర మేమంశు నరసింవా 

కవి కృత మైన నారదీయ పురాణం 99 పాళ్ళు సంస్కృత మూల నారదీయ మహో 

పురాణంలోని ఉత్తరార్థంలో వున్న కొన్ని వివయాలకు మాతమే పరిమితమై 
సంగృహీత మై వున్నది. అయి జే సంస్కృత నారదీయ పురాణంలో పూర్వార్థంలో 

(వథమపాదం చివర వర్జింపబడిన చతుర్యుగ ధర్మాలలోని కలియుగ ధర్మాలు 

తెలుగులో కొన్ని వివరింపబడ్డాయి. ఒక వేళ మృత్యుంజయకవి నారదీయ మహో 
పురాణ పూర్వభాగాన్ని మొ త్రం అనువదించి వుంశు, అతని తరువాతి కాలంలోనే 

వున్న నరసింహకవి చానికనుబంధంగా ఉత్తరార్థాన్ని పర్మిగహించి దీన్ని రచించాడా 

అవతరించిన వే అయినా వాటిలో అనంతరకాలంలో వివవణాత-*కాలుగా-నమూల 

అని సనంచేహం కలుగుతున్నది. అయితే. మృత్యుం జయకవి బృవా న్నారదీయ 

పురాణ రూపంగా అనుసరించిన అనువాద పద్ది తికి, నరనింహకవి అనుసరించిన 

వాజ్మయ మహోధ్యతుని 
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అలాంతి 
అనువాద పదలతికి బొ తిగా నొజాత గం కనిపించ ౧తేదు. మూలఫురాంంతో 

ధి డి - 
నరసింవాకని నారధియ a sn చూ చినపుడు ఉ త్తరార్థంలో లవ 

neu 

తెలుగుతో దరి (బడింది. వింగిలిన మోహినీ సంబంధ వం! - ఆమె 

గంగాది పుణ్య మే కాలను సందర్శించిన విషయం తెలుగులో లేదు. అంతేకాక కాళీ 
కలత 

బళా 

న Wc na మీండదాన వి ని రయ ౦-వివిధ కం మావో 

ప ర రతాలయ ౨౧౦౨, me ర మోన భార చరి; తాది ఇగ యాలు మూ శం అశంంత 
థ్రీ ష్ అ _ 8 as డై 

గు వంగా. "పేరొ గాన! బడ్డాయి. సంస్కృత నారదీయ మవోపురాణంలోని సూర్యా 
UT) mt) |) 

రాన్ని అనుపాగ లో పరి, గఫాం:చాలన a ద్భష్టి అసలు నరసింహాకనికి వున్న"ు 
న్ | ౧౧ 

కనపడ దు. అంసువల సం సత నంనదీయ సృరాణం వూర (భాగంలో గల సివిధ 
(౧ ఎట్ట లు 

NE సంది సోయాలూ. న ఏ మ్. సరూపణ (ప్రసంగ 6 భూగోళ వ “ర్త నం రస 
ల ర 

ఖ్ గన్న ల్ని (బళ గ్] గ్గ వర్ణ్యన నలూ- మొదలె నపి అనేకఏవయాలు యభఛాత థాలుగా 
అమిటీ కో rr] 

అనూదితాలు కాగపోవగణం ఆశ ఎర ౧కరంకారు. అయి తే నంస్క. ఎత సూరా go లో 

“గ్ల స ఇల సాట్లో ల చీనీ ఫ్ వున్న కొన్నీ కొన్ని; గమలయాలు--ఒక | గ మవ పద్దతిలో 5 కాకుండా బహుువ్యశ్యస్తాలుగా 

SEU | సదశాలలో సంగహంగా ఉటంకించడం జరిగింది. కాని సంస్కృతంలో 

[స ఇమా ధా Ney అలో పగి ంవబడిన సొరదీయ పురఠరాణ్రానికి మూూలభూతా లె న పురాణ 

మూావపశిను (౧ స థనాది ఫశీషూలు కూడా గోలుగు నారదీయ వురాణ (పొర ౦భ 6లో 
(ఓ 

సరసింవొకవి వ లి ౧చగ పోవడంవల్ల అసలు (గ్రంథ | పాశస్త్యాన్నే పస్మరించి 
.. (0 వె 

నట్టవుతున్న ది, అసలు. సొరదీయ సురాణఖ పూలో 8 తృరాగ్థాల్నే నం[గవాపరచి 

వత నం చేసీ నం? సంవ చ్చిన సపోట కొ న్నక థలను ఏ సరించి రచించాడో, తనకు 
గ్) TY జాలీ 

న. 

గి ; స fs క జ్ 0) స. గి [గ é& ను రశణ ౧ గ్గ ఏట a ణ్ Lets డ్ యా నొగ "దీయ ఫురాణ క తిని 

రం 4 

" || న ఇ ళా ల అం జ అట 

“DOW b 0 ము i] రగా చె ప్ప ట్రే ము. అయి ౫ నరసీంవాకగ అనువొద సద్ద త్ల 
లన్ | a 

లో జే ఓ ఇట్ల ae nt gon జో ఆ స జ లి బో | మాతం ౫ న్న ఉముదులు.  భారతొది [గ ంఛాట అనువాద పద్ద నిలోనే నఢచిందని 

అగ ఆ న wy MGM Ny సం ల ఖ్ WEY Mn Kn Ng et ry mn తి చెస్పవన్మును. కాసి అగగర మెన సంస్కృత నార దీయ మహోసు'రా ణా a దృష్టిలో 

v0 గ్ల “టుకోని చూచినసనుడు నరనీంవాగవి క స్రిశేమై మెగ నారదీయ పురాణంలో అనలు 
{th 

స్ DO yy త న "రంటో అీనటువంటి అనేక ఫవయాలు కనిపి నున్నవి. 

adam సాల! యను "అం ద్వితీయా శ్వానంలో వున్న కల్యాణ తీగ్దోన్చ త్తి 

మాము, నుచ రి|తుని చ వరత, కనరమాలిని యదుశేఖరుల కథ, యానాది వర్ణ న 0, 

చతుర్వేది కథ, ఇ త్యాది ౧షవయాలు మూల నారదీయవు రాణంలో అనలు కనిపించడం 

'బేదు. తెలుగు నారదీయఘురాణంలో న్బతీయా ఖా నంలో వ ర్త ంచిన పాషండ మత 

Zio, వ్యా ఘ వానర కిరాత సంవాదం, నాళీజంఘుని కథ, తులనీమావోత ఖః ధర గి 

మవావముశన సారా న్ఫు తోం 
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కతువుచేసిన నారాయణార్చనా విధానం, విష్ణుచిత్తుని కథ, న్యాసమావోత్మ్యం, వంటివి 

మూల సంస్కృత సు రాణంలో కానరానడంలేదు. తెలుగునారదీయపురాణం లో షష్టూ 

శ్వానంలోవున్న వై స్లవ మతవిషయాలూ, _వెకుంఠలోక పంచావరణ వర్ల నాది 

విషయాలూ, నంస్క్భృశ మవ*పురాణంలో కానరావడంలేదు. న _వమాన్ద మాళ్వా 

సాలలోవున్న (వవ్హోద చరి శ్రశాని, [వనంగవ శాత్తూ మధ్యలో వర్ణించబడిన [(ధువచరి[త్ర 

కాని సంస్కృత మూలంలో కానరావడంలేదు. ఒక వేళ నరసింహకవికి లభించిన 

సంస్కృత ఉపపురాణ [పతిలో యివన్నీ వున్నా యే మో మనం చెప్పలేము. పురాణ 

ఉప పురాణాలలో భారత, భాగవతాది [గంథాలలోవలెనె ఉత్తర, దకిణ భారత 

'దేళ (ప్రతులలో విభిన్నత్వమున్నట్లు గతంలోనే ఒక సందర్భంలో పేర్కొనడం 
జరిగింది. [పస్తుతం [పచురితమై లభిస్తున్న సంస్కృత నారదీయ మవోపురాణ్రాన్ని 
మృతురంజయక వి అనుసరించగా వేరొక దతిగాది సంస్కృత పురాణ | పతిని నరసింహా 

కవి అనుసరించి యీ కృతిని రచించాడో యేమో చెప్పలేము. సరైన మూల 
[వతి లభించనప్పుడు యిటువంటి వాటినన్నింటినీ ఉహించి చెప్పవలసిందే కాని సరైన 
నిర్ణ యంచేసి ఇదమిళమని శేల్చి చెప్పలేముకడా ! ఒక వేళ అతనికి లభించిన మూ 
[గంథంలో వుండివుంశు, అవి అతని స్వకపోలకల్పిశ వ ర్లనలు కాజాలవు. పాఠః 
పరిశోధక విమర్శకుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో చెట్టుకొని సంసృతమూల నారదీయ 
పురాణ భాగాలను, నరసింవాకవి కృత నారదీయ పురాణంలోని ఘట్టాలను 

కొన్నింటిని తులనాత్మక పరిశీలనా దృష్టితో యీ [కంద పేర్కొంటున్నాను, 
వీటిల్లో కొన్ని యథామూలానువాదాలుగానూ, కొన్ని అత్యంత సం|గహీ తాలు 

గానూ, మరికొన్ని మధ్యమంగానూ విరచింపబడినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. 

లద wr అశ ఆక జల పా బంధన స్య ఘోరస్య శుబ్మా|ద్దస్య ద్విజోత్తమ 

కోవహ్నిర్షవా తే తస్యతద్భావాన్వక్తు మ రతి ॥ 

నాజ్ఞాతం | తిషులో శేషు చతుర్ముఖసముద్భవః | 

విద్యతే తవ విపేం[ద |తివిధన్య నునిశ్చితం ; 

అజాతం పాతకం శును_ం౦జాతం చా, ద os న 
దః పగాంజ్ఞుతం చాస్టైముచాప్చుతం | 

భావ్యం వాప్యథ వాతీతం వర్తమానం వదస్వన, ॥ 

వహ్నినా శేన తద్భస్మ భవే దేతన్మతం మమ ; 

వసిస్టో వాచ : 

(తూయశాం నృపశార్జూలవహ్ని నా యేనతద్భ వేశ్ | 

భ నృకుష్కుంత థా ర్షంచ పాపమస్యహ్యాశేస తః ॥ 



దారి ల అలలా . లో ha ఇం ఇ? » 

ఎలుగులా నారదియసఫురా ణాలు 

అవాప్యవానరం విష్ణోరోో్యన రః సంయ శం దియః 

ఉపవానపరోభూ త్వాపూజ యేన్ఫధునూద నం I 

స తీసా వనపాతో రా, తొ జాగర అణాలింః | 
ధా ఆనెలు నం 3 oe 

విళోధ యతి పాపాని కితవోపహియథా ధనం ॥ 

(సం.నాగధ. ఉత రార్టం-| ప. అఎవీళో, 
wel థి 

కం. ఏపున శుమో| | ర్రములే శ్ 
ల , 

జని Ew ENO I న ™" వ! న ౧% క 

షా సంధ నక చెల fa శ్రి యేల గె (నున్ 
(ap) 

దీపించు వహి యెయ్యది 

తాప కులనొథ ! తెలుపు నయతొ క నూరున్ . 

సీ మూండులోకంబుల మునినాథ ! నీ వెజుం 

గని యది శేరు నిక్కముగ. | వివిధ 

కర్మ ని నిశ్చితము ఏ )ఖార్టిత మైన ౯ గంత 

కలువ౦బు లంచ శు గ్రాము ములు టౌను 

క్ లును 0బు లా| ర్ల రముట్ గా గ నర్ద ఫించితి 

"నొ ర్త శ్ నుతీత కవ ర్త మాను 

భాబికాలో చిశ ఫా 'బీంధనంబు లే 

వహ్నాచే నడ6ంగుం బావన చరిత 

'తె,గీ. యనిన నారివాసరము నియ'తాత్మమనుజు ( 

తువవసీంచి వారి భజించి యుచితభ కి ( 
అలానే 

గాంచి నిశి నెల్ల దాములుకాంచి ధనము 
cr 

జూదడియు. బో తె బాశళ సోమమడ (చు, 

( త.నార, చతుర్థాశ్వాసము య 

పకాదశీ సమాఖ్యన వపా ర్న నాపొత కేం ధ ధనం | 

భన తాం యాతి రాజేం[ద అపిజన్మశతో ద్భవం || 

సదృశం పావనం కించిన్న రాణాం భూప విద్య లే | 

యాద్భశం పద్మనాభ స్య దినం పాశక వోనిదం ॥ 
ట్ : 

తావత్చాపాని చేపాస్మిం స్రీ షంతిమనుజాధిప | 
o € -౨ట 

యావన్నోప న సేజ్జంతుః పద్మనాభ దినం శుభం | 

మవోనుధథన నారామృతం 

LXXXIX 

నుండి ళో, వరకు) 
౧౧ 

189వుట. 8, 4 ప.) 
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అశ్వ మేధ సహ నాణి రాజనూయ కొతానిచ | 

x కా దశ్యువ వాసన్యకలాం నా ర్లంతి షోడశీం ॥ 
లి యా 

పాద శం దియెః పాపం వ. భవతి| పభో 

ఏకాదళ్యువవా సేన త రం విలయం వ జేత || 

ఏకాదశీ సమం కించిత్ పాపనాశం నవిద్య శే | 
ఆలి 5 

ERS దినాఫ్ ల రాజ ఎదర్శయతి శాస్రం || 

నుకలన వదా హ్యేషా శ్ర క. ॥ 

\ 
(సం. నార, ఉ_త్తరారగ్గం.|ప. అ-10 నుండి 16 శ్) 

వ. వినుము రాజేం 3 చా! వకాదళీ సముద్భ వాన 'అంబుచే జన్నళత “ద్భృవంబులె న న 

పాత కేంధనంబులు భన్నంబగు. వారిదివసంబువంటి దివసంబు లేదు. హారి 
e 

వానరంబున నువవసించు తన కనేక జేవాంబుణ పాపంబులుడుగు. వారివాస 

రోపవాన పోడ శాంశంబునకు సనక మధనవార్రంబులు నాజి వెయ? తంబులు 

లన్ని యునాళంబునొందు. పానవాసరసనమంబుగా6 బాపంబుఐఖవలన రకించునది 

యొక్కటి లేదు. ఒకొక. వ్యాజంబున హారివానసరోవవాన మాచరించి 

వండధరునిం జూడ.డు. స్వర్గ మోత పదంబును, శరిరారోగ్యక రంబును, 
సుకళ|త్ర నువు| తలాభకారణంబును నగు, మజియును, 

(తె. నార. చతుర్థాశ్వాసము - 190పుట, 5 వ.) 

నగంగా నగయా భూప నకాళీ నచ పుష్కరం | 
నచావీ కౌరవం ఇ తం నరేవా నచదేఫిశా ॥ 

యమునా చం[దభాగాచ పుణ్యా భూప వా రెర్జినాత్ 
అనాయా సేన రా'జేం[ద (పావ్యశే పారి మందిరం ॥ 

రా| శె జాగరణం కృత్యా న సనముపోస హా శేర్గినం 

సర్వపాప వినిర్ముకో విష్ణులో కేవ జేన్నర; || 

దశివ మాతృ శే సమే దళ రాజేంద పె తృ శే రా రాజ 6 

భార్యయా దశ వతేచ పురుషానుద్ద రే త్త థా | 

ఆత్మానమపి రా 'జేంద నన యేతద్వ్వైస్టవం పురం | 
చింతామణి సమా హ్యేషా అథవాపి నిభేన్స్నమా | 

వాజ నయ మవోధ తుని 
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rb ఇ గో 'వాకోలప మాథవా | టు న వ. సంవ ల్చ పాదప (ప్రఖ్యా వె ఖ్ 

భాద శ్యాం య్ సపన్నాప ౨ నరా శరవరో శమ ॥ ©. ట్ర అల) 

te! 

|సగ్విణః ప్స్వీ వసా శ ౧నమూాంతి నారిమందిరం | 
(శ. ey 

E గ్) ‘go Q బంభావో pg టా నాగరిక కత చానా | 

పమ 1వభావోపా మయా ద్వాద శ్వా; పరికీ రి తః | 

8 
పా బంధనస 1 ఘా ర్య SS . పాన కాఖో (న్ మహీవ 3 fl 

he wd క ౧ 
పా రదినం నదోసోవ్ష దని ర్న సనరాయ గో రి, 

స్ గ్ టి on 

ఇచ్చద్శిగ్వొ పులా ని షాను పొ "తాది' కాం న్తథా ॥ 

యః రరోతాంనరీణ న్ా గిదిన మీవావునొ 
చం ్ రీ ti 

నరవర నతు కుతీ యాతు రాప్మ్నోటి ని స Mg | 

1 జిన న నమేతో౭. 5 రమతే క కామో "టౌ 

వదమన౦తం అతో: నాథన్య Apert FE 
ణు డం డో ఖ్ 

సంవ. అ. 1/ నుండి 26 . 
omer 

(సం, నాద. ఉ తరా! 

కురుగంగా "కాళీ న కం, 

పురో "రేవా వేణి" కిక రన ననయా 

సరయూ గయాది తీర్థ ము 

అరయన్ సడియనలోల me హారిదినమునక్షుస్. 

నము  అననీనాయక |! కల్లులోకుల క'సాంయానంబునన్ నేండు వె 

స్స వధామంబుపచాస జూగరము లిచ్చంజేయ నేకాదళిన్ డా 

సని శేవంబుగ మా అసత పిత భవతు స్వ్మపియా వక్ష వం 

శ వన ౦కోంబులు వా_ర్షగా( బదియు మోవంబందు( దానుందగున్. 

కం. ఏకాదశి చింతామణి 

యేకాద'శి కామ ధేను వింద మహీొ జం 

బేకాద శి మాకు[సద | 

మేశాదళి వేదమార్ల మేకాదశియే, 

ద్యాదశు AE మాచరించు నరుండుద ప్ర్ద్లోళ కో తుమురంబుతో. 

గాదేనాపొశ దివగ్గావాహనముతో గాఢ న్య స్ర్రంబులో 
నాదిత్యుల్ గొని యాడ నా హారిపురోద 'ంచన్నణీ వేదికన్ 
మోదంబందుచునుండు ఒవెప్ట్రవ న భాము ఖ్యుల్ (పళంసింప(గన్ , 

సా 

మవోమధన సారామృథ 0 
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కం. హరి వానరోవవాసాం 

తరమున జన్నాంత రముల' దరలని పాపాం 

శరములు జననీ గర్భాం 

తర వీయ్మా తాది లిప్పతయుం దొలంగు ధరన్. 

(తె. నార. - చతుర్థాశ్వాసము, 190-191 పుటలు-6 నుండి 10 ప.) 

వనివ్ట ఉవాచ :_ 

ఇమమే వార్థ ముద్దిశ్య నె మిశారణ్య వాసినః | థి దిలి == 
(ప పచ్చుర్మునయః సూతం వాస్టాసశిష్యం మవోముతిం ॥ 

లు ‘ | 

సతుష్ఫృష్టా మహాభాగ ఏకాద శ్యాః సువిన్నరం | 

మావాోత శ్రిష్టం త థయామాన ఉపవాస విధిం తథా ॥ 

తద్వాక్యం చూత వు తని శృ ఆత్వాద్విజవరో త్తమాః | 

సస & డా 5 ఒం రజా CG మాహోశ్ళ రం చ| కీణశ్నావి సర్వ పాహొథు శాంతిదం ॥ 

పునః (వ పచ్చురమలం నూతంపొరాణికం స్ఫృప 

అష్టాదళ పురాణాని భవాన్ జానాతి నూనద | 

శానినన్య [ప్రసాదేన మహాభారత మప్పుత | 
తన్నా స్తీ యన్న వెత్సి త్యం పురాణెనుస్మ్భతిస రపి Il 

జ “ నారి 1కి అనరా అర చరితే రఘు నాథస్య శనకొటి (వవిస్తరే; 

అస్మాక ౦ సంశయ; కళ్చిద్ద్ధ్రద యే సం సవర్శ శే || 

తంభవాన ర్హతి ఛెత్తుం యాథా గన సువిస్తరాత్ | 

తి థః పాంఠముపోమ్యంస్యాదాహోన్విన్నూలమేవచ । 

"ది పప | కేం సమాఖా౧హిొ నా వేద్యం విద్య తేతవ ర ర సి లి 

సౌతిరువాచ = | 

తి ఖే; [పాొంతం నురాగణాంపా ఉపోమ్యం |పీతివర్ణనం॥ 

మూలం తిఖేః పిత్ఫాణాంతు కాలః [పియమీరితమ్ 

అతః (పాంతముపోస్య ంహితి ఛేర్షళ ఫలేప్పుఖిః ॥ 

మూలంహిా పితృ తృప గరం విజయం ధర్మకాండిఖిః | జావ రై) థై 

(సం.నార.ఉ త్త రార్షం._ద్వి.అ. | పథమపాదం 1నుండి 10ళో, అరి థి _ ౧ 

వాజ్మయ మహాధ్యతునీ 



లక 

శెలుగులో నారదీయ నురాణాలు XCuil 

et: (పశ్నం బె నై_మిశారణ వాసులు వ్యానశిష్యుం : డగు నూతునిం జూచి 

మవోభానగశంబు మొదలుక్ొెసనీ యఖ్హావ శ పురాణంబులు నీవెంజుంగనిఏ 

లేవు. పవశ్యాన్త్న పురాణన్మ్టృతులందు లేనిది యెద్దియును లేదు. కావున 

నధ్వుంబును నీ వెటుంగుదును. మా వాద యంబుల నింత సంశయంబున్నది. 

వత్సంశయంబుదీర న్వన్పరంబున సెటీంగింపు.. తిథి (సొంత తంబున నువవసింవ 

వలయునో ? తిథి మూలంబువ నువవపీంపవలయునో ? అందు చేవ పిళ్ళ 

“కార న్ ౧బులకు నుపయోగించిన యవి యెజింగింవపే యని యడిగిన నా 

సూతుండు శొనశాదుల కట్టనియె. తీగ స్రం*ంబున వ విశ్చహిొతంబుగా నుప 

సీంప వలయును, ఇథిమూలంబున ఒళ్ళు కం జాచరింపవలయిు , 

(౩. నార_చతుర్లా శ్వాసము- 9] పుట. 41 వ.) 
స్ 

పూర్వ వి వనక ర్త వ్యా దింతీంయా చాస్ట్ర మీ తథా ॥ 
యీ 

సష్టిచె కాద శీ భూ+పధర్భు కామార్థలిప్పు ఖీ; 

పూర్వ విద్ధాద్విజ (శషాః కర్తవ్యా సవ ఎబునదా ॥ 
శాం 

గ యో అటే ఖో 8 నీ న అటే ధర్మశ్చ వొర్షమానళ్చ పితుః నా వత్సరం దినం | 

సూ న గరం | పథి వదగజే పూర్వ విద్దాని మాల స్హరక్యా నరకం [పతి పద్య లతే ॥ 

పోనించ నంతతే రూూవ దెిర్భాగర్టం సమ వానవ్నుయాత్ | 

ఏత చృృతం ముని వొః క. I 

ఆదితోో దయ వేలాయాం యాతో కాపితీధి ర్భ వేత్ 

పూర్వ విద్దాతు ముంత వ్యా పభూతానోద దయం వినా ॥ 

(నం, నార',థఉ త్త రార్ద, ద్వి.అ. 10§*. నుండి 14 శ్ర 

సాధులాద్వితీయవవ్చి యష్టమి భూత 

తిథి వారి దివనముల( చెలిసి పూర్వ 

ఇదయెన దాని విడువనగు( (దివర్గ 
థి రా గ 

కాంతులు పవసింపగాదు ధరను. 

వాసిగా చాతీ సాంవత్సరీక దశమి 

పౌర మాసీ దరళి భవ్యతిథులు 

పూర్వ విద్దములైనం బూని చేయగ దగు 

సేయకుండిన నతండు ఘో 

మహామథన సారామృతం 



లక 

శెలుగులో నారదీయ నురాణాలు XCuil 

et: (పశ్నం బె నై_మిశారణ వాసులు వ్యానశిష్యుం : డగు నూతునిం జూచి 

మవోభానగశంబు మొదలుక్ొెసనీ యఖ్హావ శ పురాణంబులు నీవెంజుంగనిఏ 

లేవు. పవశ్యాన్త్న పురాణన్మ్టృతులందు లేనిది యెద్దియును లేదు. కావున 

నధ్వుంబును నీ వెటుంగుదును. మా వాద యంబుల నింత సంశయంబున్నది. 

వత్సంశయంబుదీర న్వన్పరంబున సెటీంగింపు.. తిథి (సొంత తంబున నువవసింవ 

వలయునో ? తిథి మూలంబువ నువవపీంపవలయునో ? అందు చేవ పిళ్ళ 

“కార న్ ౧బులకు నుపయోగించిన యవి యెజింగింవపే యని యడిగిన నా 

సూతుండు శొనశాదుల కట్టనియె. తీగ స్రం*ంబున వ విశ్చహిొతంబుగా నుప 

సీంప వలయును, ఇథిమూలంబున ఒళ్ళు కం జాచరింపవలయిు , 

(౩. నార_చతుర్లా శ్వాసము- 9] పుట. 41 వ.) 
స్ 

పూర్వ వి వనక ర్త వ్యా దింతీంయా చాస్ట్ర మీ తథా ॥ 
యీ 

సష్టిచె కాద శీ భూ+పధర్భు కామార్థలిప్పు ఖీ; 

పూర్వ విద్ధాద్విజ (శషాః కర్తవ్యా సవ ఎబునదా ॥ 
శాం 

గ యో అటే ఖో 8 నీ న అటే ధర్మశ్చ వొర్షమానళ్చ పితుః నా వత్సరం దినం | 

సూ న గరం | పథి వదగజే పూర్వ విద్దాని మాల స్హరక్యా నరకం [పతి పద్య లతే ॥ 

పోనించ నంతతే రూూవ దెిర్భాగర్టం సమ వానవ్నుయాత్ | 

ఏత చృృతం ముని వొః క. I 

ఆదితోో దయ వేలాయాం యాతో కాపితీధి ర్భ వేత్ 

పూర్వ విద్దాతు ముంత వ్యా పభూతానోద దయం వినా ॥ 

(నం, నార',థఉ త్త రార్ద, ద్వి.అ. 10§*. నుండి 14 శ్ర 

సాధులాద్వితీయవవ్చి యష్టమి భూత 

తిథి వారి దివనముల( చెలిసి పూర్వ 

ఇదయెన దాని విడువనగు( (దివర్గ 
థి రా గ 

కాంతులు పవసింపగాదు ధరను. 

వాసిగా చాతీ సాంవత్సరీక దశమి 

పౌర మాసీ దరళి భవ్యతిథులు 

పూర్వ విద్దములైనం బూని చేయగ దగు 

సేయకుండిన నతండు ఘో 

మహామథన సారామృతం 



తెలుగులో నారదీయవు రాణాలు 107 

అలా యామథ వి పెంద ద్వానశ్య్యా మరుణోదయే | 

స్నా నార్భన ఉయాశకార్యా దాన్టల4మాది సంయుతా ॥ 

(త యోద శ్యాంహా శుద్దాయాం పారణపుథివీ ఫలం | 
ఆ "1 (1. మో 

శతయజ్డాధికం వాపీన ర; (పాబో్వ్నోత్యనంశయం | 

పత స్మా త్కా-రణాద్వి పాః (పత్య్యూషః స్నానమాచరశేత | 

బగ్భతర్భణ నంయు రకం న విస్టా ద్వావ। శీ దినం ॥ 

మవోవోని క రాహౌరపా ద్వాద శీలంఘీ తానృభిః 

కరోతి ధర్మహరణమస్నా శేవ నరస్వతీ ॥ 

తరమే వాప్యధవావృ ఛై సంపాప్రేవా దినోద యే | 
గ By ల ఉల్ అట £7 ఉపోప్యూ ద్వాద శీపుణ్యా సూర్వవిద్దాం వివర్జయేత్ | 

(నం.నార.ఉ శ రార్థం-ద్వి.అ.2 1నుండివి1ళ్లో.) 
అటి (థి య 

కం, ద్యాా్టాడశి యల్బమయిన నరు 

శోదయమున లీచి స్నానహాోమార్చన దా 
నాదిక ము సేయ(దగు నా - 

పెదజ్ఞుల కెల్ల “9 యొనంగన్. 

రోల వారణ యన్ యురు ధా శ్రీ దా 

నోద్దత బలమున్నత యి 

జ్ఞోద్ద రణబలంబు మనుజు. డొందుచునుండున్. 

సి, అదిగాన ద్వాదశి యల్చ్బమయినను న్నా 

న పితృతర్చణము లెన్నంగ నాడి 

జరపి తద్ద్వాద శి సాధింవవలయు సా 

ధింపకుండిన మహోదీర్ణవర్ల 

వోనియు నిజధ ర్మవోనియునగు నమ 

(గముగ నన్నాత సరన్వతి గతి 

భూూరిదోవంబులు వుట్టిన నణంగించి 

వర్తించు (శ్రీవారి వాసరంబు 

"తే.గీ. నకును ద్వాదశియే మహోన్నత ఫల 
దయగు వృద్ది దినకయాంతరములందు 
నపరిమితభ కి ద్వాదశియందు నుపవ 
సింపంగాం దగు విద్ద వర్ణింపవలయు. 

(3 నార, చతుర్హాశ్వానము-192, 198 వుట. 11నుండి 17 వ.) 

మహోామథన సారామృత 0 



ర. నారదియ పురాణ అమృత నవనీతం 

| బాహ్మ్ణ ఉవాచ = 

య్ బర యదాచ (వాప్య తసూత ద్వాద శ్యాం పూర్వునంథవా | 

తదోపవాసోహిళథ కర్తవ్యో మానవ్వైర్వద | 

ఉపవాసదినంపిష్టం యదాభవతి పూర్వయా 

ద్వితీయే౬ హ్నొ యచాన నస్యాత్స్వల్పా స్య కాద శీతిథిః || 

త్మతోవవాసో విహితః కథం తద్వన నూతజ |! 

(సం.నార.ఉత్త రార్థంంద్వి.అ.౨రనుండి ిరిళ్లో,) 

వ. మణీయు చ్వాదశి పూర్వగంయుతయె యొప్పృుచుండు నప్పు డువవానసంబు 

నరు లెల్లం జేయవలయునన నుపవాసదినము పూర్వవిద్ద మై ద్వితీయ దినము 
నందు “లేకయుండిన నేకాదశి యెట్లా చరింప వలయు ననిన నూతుం 

డిట్లనియె, 

( తె.నార.చతు రాశ్య్వాసము- 19కి వుట. 16 వు) 

యదా నపావ్య తి వ్వా ద్వాద శ్యాం పూర్వనంభవం | 

రవిచం దార్క జావాంతు తదో పోస్యం పరం దినం ॥ 

(సం.నార-_జి త రార్షం_ళో.౨58, వివపాదం-నుండి కో.29, 1వ పాదం. \ —_ థి ౧౫ క / 

తెగి, ద్వాదశీ దినమున? బూర్వవానరంబు 

నందునేనియు సూర్య చ|కార్ణ మాత 

'మొందినను బరదినమున నువవసింప 

యు క మయుండు సజనులుల సీల. 
బారి రా జి ఉం తరి 

(తె.నార, చతుర్ధాఇ్వానము-19లి పుట. 19 స.) 

బవ్వోగమ విరోభేషు [(బాహ్మ ఇషు వివాదిషు | 

ఉపోష్యా ద్వాద శీ పుణ్యా త యోదశ్యాంతుపారణం | 

(సం. నార_ఉత తృరార్థం-ద్వి. అ-ళ్ళో. 29, 2వ పాదంనుండి-ల్లో. 80 1వ, పానం) 

వ. అ'నేకాగమ విరోధంబులు నెనశేమి? (జాహ్మణులు వివాదించిన నేమి? 
ద్వాద శ్వుపవాసంబునుం [ద యోదశి పారణయుం జేయవలయుిు, 

(తె. నార.చతుర్థాశ్వానము-198 పుట. 20 వ.) 

పళాదశ్యాంతు విద్దాయాం సంపా పస్తే (గవణోతథా । 
ఉపోష్యా ద్వాదశీ పుణ్యవక్షయో రుభయోరపి | 

(నం. నార.ఉత్త రార్థం-ద్వి. అల్లో. 80, 2వ పాదంనుండి శ్లో. 81, 1వ పాదం) 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 



శే.గీ, 

శెలుగులో నారదడీయపురాణ్రాలు 

అరయ నేకాస శి యవిగ్ద యైన నేని 

(శనణమునయ గూడిపాన సంతయ మొనర్భు 

నట్ట ద్వాదశి యువవాన మందవలయు 

ఘునశ మై శంక కృ ప్ప పథ ముల యందు. 

లీ 

పమ "నిర్ణ య |పోకోయంయా శాస్త్ర వినిర్ణ యాత్ | 

క్ మన so a తు కామొఖసా తద్భసంతో బృవంతుమే || 

బువంరుః ఊచుః 2 

యుగా దీనాం వద విధిం సౌ జేనవ సగ ఫ్ర థాతథం | 

(ల. నార. చతుర్థా శ్వాసము- 198 పుట. 

౫7౦711 

21 ప.) 

(సం, నాగి,ఉత రాగం..ళో. 81. 2వ, పొనంనుండి ళో, 92 వరకు) 
హద థు య ౧ 

వ ప్ కాగ వనీ దా ET ర్ధ్య యంబు సెలిపితి మజీయుం చెలియ నలయునపీ యశుగుం 

డనీవ బుషులు యుగాది ది నీర యంబడీగిన స సూతుండిట్టని యె. 

(తె, నార, చతుర్థాశ్వాసము- 199 వుట. 22 వ వ) 

సౌతిరువాచ: 

ల 
చేషశం'కి ద్యేత థా క స్ట్రేయుగాద్యాః కవయో విధ్యు | 

గ 

Md enone = హ్రీం, ననే పూర్వాస్టాకేగాహ్యే కృశ్ణేగాహ్యో వరాష్ట | 

అయనం దిన భాగఢ్యం సం కమః షోడశ ఫలః ॥ 

పూ ర్వేతు దత ణేభాగే న్యతీతే చోత్తరోమతః | 

నుధ్య కాలేతు విషు వేశ్వవయాపరిక్షీర్తితా | 

జ్ఞాత్వా వి|పాస్ఫీ తిం సమ్యుశ్భ్సాంవత్సర నమీరిళాం | 

కర్తవ్యో హఖ్యుపవానన్లు అన్యథా నరకం [నజేక్ | 

ఇళ్ళ “pu Beh a sx 
పూర్వ వద్దాం (పకుర్వాణా నర్ ధర్మం నీకృంతతి | 

సంత శేస్తు గొనాశాయ సంపదాం౦ వారణాయచ ॥ 

ఫల వే ధేపి వ్మిపేందా దళమ్యా వర్గయేచ్చి వాం 

నురాయా విందునాస్ఫృష్టం యథాగంగా జలంత్య బేత్ i 

శ్యవాతం పంచగవ్యంచ దళశమ్యా దూపి, తొంత్య జేత్ 

పకాదళీం ద్విజ (శేష్టాః సత యోరుభయో రపి ॥ 

మవోమథన సారామృతం 
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తెగీ, 

నారదీయపు రాజ అమృతనవనీతం 

పూర్య్ణవిద్దా పురాద తా సాతిథిర్యదు మెరినా | 

- § 
దాన వేభ్యా ద్విజ[శోష్టూః ఎణనార్గం మహాత్మనాం || 

అకాలే యదనం వ త్రమపా। తేభ్యో ద్విజోత్తమాః | 
0 అని బి అరి 

నా సంకృ ్రైరపి యద్ధ తృం యద్ద త్తం చాప్యనత్కృతం | 

పూర్వ విద్దతి ధొదత్తం తద్ద తృ మును రేష్వథ 

యదుచ్చి సేన దతృంతు యద్ల్దత పతి తేవ్వపి ; 
ఠి —0 ది 

సీ జితేఘచ యద్ద త్తం యద్ద త్తంజలవర్టితం 

పునఃకీర్తన సంయుక్తం తద్ద త్రమసుశేష్నువె ॥ 
G 

is) తస్మాద్వి|పానక ర వ్యా విద్దా ప్యెకాదశీతిథిః 

య థాహంతిసపురా పుణ్యం శౌద్దంచ వృషలీపతిః | 

జీర్ణం పతింయావన గర్వితాయ థా 

త్యజంతి నార్యో రుప. కేతు నార్జి తా; 

త థాహి వేదం విబుధా స్త్యజంతి 

తిథ్యంతరం ధర్మ వివృద్ద యే నదా ॥ 

(సం. నార. ఉత్త రార్థం. ద్వి. అ. శ్లో. లిక, 2వ పాదం నుండి శో. 46 వరకు) జాని థి 0౧ య 

అన ఘాత్ములా ర ! యుగాదులు శుక్ల ప 

కమునందు( గ్భప్టపతమునందు 

రెండు రెండ(గ వర్తిల్లు న. శాఖ శు 

క్ష తృతీయయుం గార్షిక సితపత 

నవమి నభస్య క్ష త్రయోదశి మాఘ 

పంచదళమియును జావనములు 

(గాహ్యాంబు శుక్ల పక్షమున. బ"ర్వాహ్ని 

మావరాహ్లాకము (గా హ్యందు కృష్ణ 

పక్షమున నయనము దినభాగకంబు 

సంక్రమణము పోడశాంళ ంబునదియె 

నిదియెజింగి బుధో_త్తము లెల్ల నకల 
దానములు సేయవలయు ననూన మహిమ ! 

వాజ్మయ మహోధ తుని 
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తెలుగులో నా రదీయపు రాడణ్రాలు 

తే.గీ. ఉత్తరాయణ ముడిగి సూర్యుండు "వగ 
ల 

అల్లో 
ల ళ్ 

AA. 

week 

WA, 

దతీణాయసమున కేగు తణిమెలంగు 

మధ్యకా అంబు విన మమై మహి(జెలంగు 

నదియె ముక్తక నామ నుధేయము వహించు. 

దిథి సొంవత్సరికోప దే మున బుద్దింజాల శోధించి ను 

(పధిత ( నువవాస మున్న నగు ధర్మంబున్ శుభంబున్ మనో 

రథముల్ ఫగ్గతులున్ , మవోదురిత చర్యంబూర్వ సంవిద్దయా 
తిథియం బే యుపవానమున్న గలదే "తేజంబు వుణ్యస్థి తుల్, 

ఉత్తమాశ్య్వమమైన గంగోవకంబు 

నంద దు రురోబిందు మా తంబునం 'దెనేని 

యుతి ప పీ|తంబుగాని యట్ల య్యె దశమి 

పారి దినమున6 గళా మాతమంకునేని. 

ఉభయ పాముల మహో త్రముండగు కుశ 
“కేతు. డఖణల దనుజజూాలి యాత్మ 

బీొంగి సన్ను తింవ( బూర్య వి ఏద్దము (లిన 

తిథుల నుపవనసింపం డెలి ఫి మున్ను. 

తర్కింపంగ నకా లద త్తమ పాత ద 

త్త ంబసత్కాల దత ౦దబు [కోధ 
అవాలి ort 

దత ంబు పూర్వ 8 పిద్ద తిథి దత్త ౦బును 

చ్చిష్ట్ర ద_త్తంబును (గిశజనై క 

దత్శంబు పతిత దత్తంబేక వ(స్త్రఆా 
ద త్తంబు జలవరద త్త మగ 

కీ ర్రన దత ౦బు కేవలానుర జన 
wel) 

(పీతిక' రంబు ఛానీస్థ సలమున 

నట్లుగావున విద్దమౌ హారిదినమున 
నుపవసించినం 'మూర్వవుణ్యోత్క. రంబు 

లణ (గు వవ లీపతి యొనర్చినట్టి (శొద్ద 

కర్శమును బోలె నకల లోకములు నెజుంగ. 

చ్యకధరనామ కీర్తన స్తవన భజన 

జ వ్రదత్త వ్ ఇృతస్నాత "సవన ముఖ్య 

ములును బోవు దిథిని వేధమున మహోద్భ 

టాంధతమనసంబు సూరో్యదయమున( భో లె, 

మవోమథన సారామృ తం 
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౮. నారదీయపురాణ అమృతనవనీతం 

కం. ముదిసిన మగనిన్ యౌవన 

మదవతు_లె యున్న సతులు మనసిజశేళిన్ 

గదియని యట్టనె వేదా 

స్పదమగు తిథియందు ధర్మనంఘము దొల(గున్. 

(తె.నార.చతుర్థాశ్వానము. 194,195 పుటలు. 2లినుండి 90 పు) 

బముమయః ఊచుః 2 

విస్తరేణ సమాఖ్యాహి విష్ణో రారాధన [కీయాం 

యయాతోవం నమాయాతి (పదచాతి సమీహితం ॥ 

లమ్మీభ రా జగన్నాథో హ్యా శపాఘభాఘనాశనః | 

కర్మణా కేన న|పీతో భ వద్యః సచరాచరః ॥ 

సౌతిరువాచ :- 

8 శి న భక్తి గాహో్యే హృషీ. కేళా నధనై_ర్దరణేధర | 

భ క్యా నంపూజితో విషుః (పదదాతి మనోరధం ; 
ఆలి ణ 

తస్మాద్విపాః సదాభ క్షి; కర్త వ్యాచ | క పాణినః 

జలేనాపి జగన్నాథః పూజిత కేశహోభ వత్ | 

పరితోవ.ం (వజత్యాశళు తృషిత స్తుజలై ర్య థా 

అ(తాపిశ్తాయతే వి|పా ఆఖ్యానం పాపనాళనం | 

రుక్మాంగదన్య సంవాద మృషిణ్రా "గౌత మెనహీ 

(నం.నార.ఉ త చ్రార్ధం-నృ అ. 1వ శో, నుండి 6వ ళో.! పాదంవరకు) 
నిద్ర య ag) 

వ. అనిన విని బుషులు (శ్ర భగవదారాధన కియ విస్తరంబున నెటింగింవు 

మెందున హరి పనన్నుండై సమీహితంబులిచ్చుననిన సూతుండు భక్తియే 
[పథానంబు. భక్రియుకుండై జడుం డేని భగవంతుం బూజబించిన( గెళంబు 

లణంగు తృష్ష నొందినవాండు జలంబున! దృప్తుండైన కరణి. బూజించిన 

మానె వారి పరితోసంబు నొందు నిందునకు. బాపనాశనం బగు. బుషి 
గేతమ సంవాదంబు నందునైన రుక్ళాంగదోపాఖ్యానంబు విన్నవించెద 
వినుండు, 

(తె.నార.చతుర్థాళ్వాసము- 195 పుట. $ి1వ.) 

వాజ్మయ మహాధ్యతుని 



నారదీయపు రాణ కృతికర్త ఫంళశొెదిక ౦_-కఠాఠ౦ ci 

నారదీయపురాణ కృతిక ర్త వంశాదికం.కాలం 

అసాధారణ మైన ఒకానొక విశిష్టతగల తెలుగు కృతిగా నారదీయ వురా 

ణాన్ని విర చలించిన అల్లాడు నరసింపాకనీ చ [కింది పద్యాలలో తన వంశాది విశపా 

లను వర్ణించాడు, 

(శ్రీమద్వేద మయాంగు ళోభనకళా శృంగార ఫీలా మహో 

స్తామున్ (శ్రీరమణ మనోహర పాయో త్తంసంబు, సమ్యకరా 

ణా మోఘార్ల శు భాంజనంబు( బశగాధ్య జో తముంగన్న యా 

ధీమ| ద్లా పణ కళ్యపావ్వాయుండు కీ కీ ర్తిన్ మించె లోకంబులన్. 

తగ వ్ర శ ౦బున 

కరుణాకర మం|తీం| దుకు 

కరుణా వరుణాలయుండు గంభీరుండా 

తరుణార్క దివ్యలేజుం 

డరుణానుజ రాజరాజితాత్ముండు గలిగెన్. 

ఆ మహామహుఖభార్య విఖ్యాత చర్యు 
యో (a 

సారగుణధుర్య యెన నాంచారు బాగు 

భాగ్య సొభాగ్యకీ రి యాసన వృసద్భు 

నద్మముననుండి “కావించి స్మ 'వతముల. 

రామానుజాచాగ న రత్నకల్పిత చతు 

స్పింహోసనస్థ సు( శ్రీ భజించి 

యుభయ వేదాంత మహోన్నత సాత్వికా 

భా) అధ స[త్పశళ స్తి సి(గాంచి 

(శ్రీకృష్ణ ాజా విశేవ లబ్ద సమస్త 

సౌశీల్యగరిమ bt 'జాలమించి 

(పొక్షన దివ్య పబ౦ంభాను సంధాన 

సంతశ మహిమంబేజము వహిొంచి 

వెలసె వ్వైప్టవ మాతుండె విబుధకోటి 

క నద్భ క్రి నొదదించె 

సిరులన; 'ల్లాడు చెన్నప్ప (శక రంపు 

భావ భావుక కీ కీర్తి (పవన్నమూర్తి. 

మా జనకుండు చెన్న సర 

మా జసక గఖీరతా సమ్మగత మించెన్ 
రాజో త్తములున్ వైవ్లవ 

రాజోత్తములున్ నుతింప. (బజ్జూళ క్లిన్ , 

మవోమథన సా రామృత 0 



011 నారదీయపు రాణ అమృతనవ నీతం 

ఆంబకుజోడు వంచవిశిఖాంబకుజోడు విదేవారాజ జా 

తాంబకుజోడు సాయక శయాంబకుజోడు పతంగలోక రా 

జాంబకుజోడు మజ్జననియై భువనంబుల మించినట్టి కృ 

మ్టూంబ గుణ్రావలంబ విబుథావళి నేలు భశళీభళీయనన్. 

లమ్మీనమాఖ్య యౌ లలనతో గృహ మెధి 

భావంబుచే6 జాల. (బబలినాండ6 

గవిత వై భవులు సింగన్న యనంతుండు 

నాదిగా సు[తుల నందినా(డ 

శోఖితాప స్తంభ సూత పవిత కీ 

ర్రిన్ఫూరి చే వరిల్లి నాడ 

నఖిల వె వైష్ణవరహస్యార్దోప పచేశంబు 

లనుపమభ కిమై నందినా(డ 

నందనందన పూజనంద వార్ధి 

నోలలాడుచు నద్లోషినున్న వా(డ 
గ అ 

సూరిమాన్యుండ నల్లాడు నరసింనా 

నామకు(డ నంతతగురు [పణ్రామకుండ , 

ఈ వె వద్యాల ననుసరించి నారదీయవురాణ కృతిక రయైన అల్లాడు నర 

సింవాకవి వంళం ఈ [కింది విధంగా అవతరించినట్లు అవగత మవుతున్నది. 

అల్లాడుమం (తింనా ౦చారు (భార్య) 

చెన్న ప్ప-క్ళ మ్టాంబ (భార్య) 

నరసిం హకవి.లత్మీ (భార్య) 

_ _ _ 
| | 

సింగన్న అనంతుడు ఇంకా మరికొందరు సుతులు. 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 



నారదీయపురాణ కృతిక ర్త వంశెదికం-కాలం 6111 

నరనింహాకవి తాతయెన మం|తి ఉదారశీలుడుగాను, దయామయుడుగాను, అతని 
భార్య మైన నాంచారు గొప్ప వతశీలిగాను వర్ణించబడింది. నరసింవాకని తండి 
మైన చెన్నప్ప మహోపండితు డై 
లకీతుడై రామానుజాచార్య రశ్నమయ చతుస్సింవోసనా (పవృద్ద కారకు డై 
(పాక్తన దివ్య[పబంధానుసం ధాన నిరంతర మహిమకలవా జై వె స్టవులలో అగ 
గామిగా మవోక్షిర్తి వహించాడట. చెన్నవ్ప సతీమణి కృష్ణాంబ మవోసాందర్య 
నతియె సద్గుణ ళోభిశగా విద్వాంనురాలుగా అనేక [వళంన లందుకున్నదట. 

శ) కృన్లభక్తుడై ఉభయ వేదాంత మహోసారలతణ 

లక్నీనరసింపహాకోని దంపతులకు సింగన్న, అనంతుడు మొడ లన పుతులు (8 రం ఓ 

కలిగారట. వీరికెందరు పుతులుగలిగారో వాగిందరినీ పేర్కొనలేదు. సింగన్న, 
అనంతుల నామాలు రెండు మా[శమే పేర్కొన్నాడు. తన పుతులు సెతం 

రాం 

కపితా వై భవులుగా చాటుకున్నాడు. (శ్రీకృవ్దభ కుడు. అనుసమమైన భక్రితో 
సమస వెష్నన రహస్యార్థాల నన్నింటినీ గురువుల'ద్యారా ఉప దేశంపొందిన 

ah pam, పండితుడు. ఈ నరసింవాకపి అనది ఆప స్తంభ సూ] తంగా "పేర్కొన్నాడు. 

నరసింవాకని యింటి పేగు “అల్లాడు” వాగు) కొన్ని చోట్ల “అల్లాడి' వారుగా 
( | ఎట్టి + శ షి a. మరికొన్ని చో ట్ర కసిపిన్తున్నది. నరనసింహాకళఖి తన కవితా పాండితీ బహుముఖ 

గురించి ఈ [కింది పద్యాలు ఫర చించాడు. 

ఏ బేశికారళుం డిద బుది స్ఫూర్తి 
ధి “దధి ఒం 

(బవ్మా రాథనుల శాపంబణంచె 

నే దేశికో త్రము ఉదిరించి నిలిచిన 

శి కిం జ|'కాంక స్టో క యొనంగె 

నే దేశి కాధ్యతు(డేక శిలొస్పురి 

నిజముశతంబం తయు నిర్వహిం చె 

'నేచేశిక | శేష్టుడాదియొ రామాను 

జా చార్య ఫ్జయ ధ్వజాంక మయ్యె 

నతండు వెవ్టవ వీరసింవోననన్హు( 

డుభఖయ వేదాంత నిద్యామవోన్నతుండు 

కుద్దసాత్విక ధర్మ (పసిద్ద కీర్తి 

శాలి కంచర్ల కేశ వార్యమౌళి, 

అద్య మరి ఆగచ సర. షం కాలాల అద లోల 
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తద్వంశంబున 

సిరులన్ సద్గురు శేఖరుం డనంగ మించెన్ గొండమారుర డా 

వారియే యీ ఘనుడంచు శిష్యవరు లాత్మాయత్తు లై కొల్వ(గా 

వర వేదాంత రహస్య ప వేదియు 'భరద్వాజర్షి గో ఆలి భా 

నుర శీతాంశు(డునై. (పసిద్ది వెలసెన్ సూరుల్ (పళంసింపంగన్.. 

పాచీన కాలంలో క కంచర్ల కళవాచార్యుడ నే ఒనెప్టేవ మత న్ల్లు డెన మహాను 

భావుడు మం| తోపాసనార్చనా బలంతో, విష్టుమహినుతో ఉభయ వేదాంత విద్యా 

మవహోన్నతుడ. వీర_వెన్ష్లవ పీఠాధీపుడై. (వఖ్యాతి వహించాడట. . [బవ్మా 

రాతుసుల్ని శాపంతొఅణచాడట. ఈ సందర్భంలో నరసింహకపి వాని 

“వదేశికా ధీశు(డిద్ద బుద్ది స్పూర్తి బిన్టరా కనుల శాపంబణంచె' అన్నపాదానికి 

[బహ్మరావసులను శాపంతో అణచాడ నీ, (బహ్మూరాతసులను శాప విముక్తులుగా 

చేశాడనీ శండు విధాలుగానూ అర్థం చెప్పవచ్చును. కళ వాచార్యుడు త న్నెదురొడ్డి 

నిలిచిన ఒకానొక శకిని సైతం లొంగదీసుకొని చకాంకిశాలు వేశాడట ! 

వరంగల్లును (వె స్ట ముతమయంగా మార్చి తన వా స్తగతం చేనుకొని రామానుజా 

చార్యుని విజయధ్వజాంకంగా నిలిచాడట !. ఈ శేశవాచార్యుని వంశంలో భరద్వాజ 

గో తికుడై సాక్షాత్తు (క్రీవారియే యీ కొండమాచార్యులుగా అవతరించాడు అని 

శిష్యవరులు కొలువగా వేదాంత రహాస్యజ్ఞు డె జె యెంతో కీర్తి వపాంచాడట,. ద 

కొండమాచార్య్యులి |పన్తుత నారదీయపురాణ కృతిక రృయైన అల్లాడు నరసింహా 

కవికి గురువు. ఈ కొండమాచార్వుులు కీర్తి శేషులై న తరువాతనో సజీవ్వులె 

వుండగ నేనో ఒకనాడు నరనసీంపహాకవికి స్వన్నంలో కనిపించి నారదీయ సాత్విక 

పురాణాన్ని లోకోపకారార్గంగా ఆం|ధభావలో వీరచించి (శ్రీకృమ్ణుని కంకిత్ర 

మీయవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించాడట. తదాజ్ఞ మెరకు (శ్రీకృష్టాంకితంగా ఈ నారదీయ 

పురాణాన్ని నరనింవహాకవి రచించాడు, 

నరసింహకవి సంస్కృత కవులలో [కీస్తుళకం 11వ శ శతాబ్దంలో వున్న జయ 

దేవకవిని సంస్తుతించాడు. తెలుగు కవుల్లో (వత్యేకించి కవితయాన్ని మాత్రమే 

(పస్తుతించాడు. కవి తయంలొ మూడ పాడై. న బాకా పగడ (5. శ. 1లివ శతాబ్ది 

లోని వాడు, కాబట్టి మన ఈ అల్లాడు నరనింపొకవి (ైన్తుళకం 13వ శ తాబ్టీకి తరు 

వాతి వాడేనని దృఢంగా చెప్పవచ్చును. 

కవి |పొరంభంలో ఇష్ట దేవతాస్తు త్యాదికం చేనూ (శ్రీకృృష్ణుణ్ని _రుక్షి ణీ దేవిని 
చి — 0 జాలని ae 

ఆది శేషువును. చింతామణిని. వంచాయుథుని- విడివిడి పద్యాలలో క రించాడు, 

వాజి య మవోధ నలుని 



నారదీయప ) రాణ కై లి ఖిర ర నవం౧ళొదిక ౧-కాల౧ Cv 
+ J అటి 

(దావిడ వేదానికి మూలక రయెన వఠాంకుళ  మవోరమోగని = భా. S$ "కారాది 
rl Chore 

ఆచార్యవర్యులను ఒక సీసపద్యంలో నుఇించాడు. అనంతరం రామాయణ భారత 
ధు 

ర్ ర్త ఒలిన వాల్మీకి వ్యాసులను ఓసి సగంలో నునించి, కాఢీదాను భవభూతి. 

మురారి. మయూర. బాణ._గ ole "రఎజయ దేవ.మా గు | సభ్యతు లై న్ సంస్కృత జి గ్గ 

ద" | తల్లో శ శర ; ఉల కలో ne ps On avd ల" 

వర్యులను వెరొక పద రంలో సన్తుతించాశు. తరువాతి పదంలో నెలుగులా కపి 

[(తయంగా (ననన వహించిన నన్నయ-తిళ్కన-ఎజ్జ నలను నుఖించి వేరొః పద్యంలో 

రుకవులను ఫి" రఘు "కోత రాలుగా తిరన్క_రించాడు., నరసింహా; ఖీ నారదీయ 

పురాణాన్నీ ఎనిమిదాళ్వానాల (గ్రంథంగా ఏర చించాడు. | పథమాది అష్టమా శ్వా 

సాంతర్థపర్యం ౦ ఆయా ఆశ్యాసాలపర ౦గా న. (కంది ఫిదంగా వచనాలు సద్యాలు 

వున్నాయి. 

ద్వితీయాశ్యానం.-2 సిద 

త క్రీ యయాళతాంసం.1569 
య, 

చతు "గాం శాసనం | 95 4 
గ్ 

4 

సన్ చ మాశ్వాసం _౨విర్ 

మహాళొంనం.. ఏరి 
శ 0 

i పమ శాస్రం 0 

అష్టమాశ్యా "ov
o 7 

మొత్తం నారదీయ స్పరాణంలో అవతారికా పద్యాలతో నహాకలిపి మొత్తం 
ళు 

28917 పద్యాలు వచనాలు వున్నాయి. 

నారదీయుసపురాణం అష్టాళ్వాన నంభరిత మే'కానీ వాస్త నవానికి కేవల నారదీయ 

పురాణానికి సంబంధించిన (గంథం ఏడాళ్ళాసాలు _పెగా మా|తమే వున్నది. [పథ 

మాశ్వాసంలో నున్న మొత్తం 515 సద్య గద్యాలలోను ఇష్ట చేనశాస్తు త్యాది 

కాలుగా 24 పద్య గద్యాలను, నాలదీయనురాణ కథా | పొరంభాదిగా వున్న 

మొత్తం 86 పరస్య గద్యాలను తొలగి స్తే మిగిలిన 456 పద్యగద్యాలలో నారదీయ 

పురాణ కృతిపతిమైన |శ్రీకృవ్ల చరిత్రను అతిలోక కనితా వై భవంతో వర్థించడం 

జరిగింది. 

“ఆ మవోగ్గురు శిఖామణి యొక్క నొ (శు స్వవ్నంబున నన్ను(గరుణించి 

నాళదీయ సాత్విక వురాణంబు లోకోపకారార్థంబుగా నాం భాష రచియించి 

మవోమథన సారామృతం 
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(శ్రీకృష్ణాంకితంబు సేయునుని యానతిచ్చిన మేల్కాంచి కష్ణభగ వంతుని మనంబున 

నిడుకొని రచియింపంబూనితి. దదవతార (కనుం బెట్టిననిన* అనీ నరసింపహాక పి 

కృష్ణావతార | కమాన్ని 456 పద్యాలలో దాదాపు [పథ మాశ్వాసం తుదివరకూ 

అత్యంత మధురమై మంజుల మెన కవితతో వర్ణించాడు. “మధురాపురవర్షన- 

లి ఆ నవనవ జ ఆధ స 5 గ్ వస wet _ స ఇంటీ (డు దావొగి ని 

(శ్రీకృష్ణ జననము (శ్రీకృష్ణ లలు, దుష్ట ంహారము (శ్రీ ప్రసా ల 

[గోలుట-వర్దాగమము- వసంతాగ మము-గో పికా విహాిరము-నందు6౬ డేకాడశి నుపవ 

కి అగ | ౮ ల ఆభ్ _ ట్లో కు 

సించుట-అ|కూరుడు యమునాజలముల రామక్ళముల( గాంచుట (శీక్ళమ్ణండ 

క |. 

వ U4 క ఆడ బు ఆక ఛ్ ఇది 8 స గో భో మ _ జ అగ ళీ 

కంసుని సంహరించుట-( శ్రీ) "సమం డుద్ధవుని గోపికలకడకంపుట (శ్రీకృష్ణుడు 

అల నో జ గు న Rn నత న 
జరాసంధ కాలయవనుల జయించుట-( శృీకృష్ణుండు రుక్మిణ సత్యభామల పరిణయ 

మాడుట.నరక నంహాగము, పొరిజాతాపపొరణము - [వద్యుుమ్న వృ తాంతము- 
uh ఎర్ 

శ్రికృషుడు బాణాసురుని నోడించుట-నృగమవో రాజు వృ తాంతము, పొం|డక 
౬ ఆడి |. 

వానుబేవుండు - కౌరవ పాండవ సంబంధము-కుచేలో పాఖ్యానము- శీక్ళష్ణుండు 

శాస ఎ ॥ నా వ mM ఇర అటో పీర్ ల ఇల నృకానురుని బంధించుట-అర్జును(డు సుభ|ద ంగ్ ంపోవుట-చ్యాగక లో (శ్రీకృష్ణుని 

జీవితము.” అన్న విసిధ శీ రికలతో శిక్ళషుని అవతార విశేషాలను వర్ణించాడు. 

అనంతరం కృతివతి యైన శీక్ళష్ల సమర్చణంగా ఐదు షష౧ంతాలె న కండ వదాం 
గా SE) ఇ యా గ! 

లను రచించి, అనలు నారదీయ  వురాణంలో “మునులు నారాయణుని 

దర్శించడం”తో కథా ([పొరంభం చేశాడు, 

నన్నెచోడుడు మొదలుకొని అనేకమంది కవులు యో వష్ట్యం తాలు 

పెట్టుకొని (వ్రయోగించగా నురికొంగ ను నిరర్ధక ౦గా [పయోగించారు. 

భీ ధ్ ల ర్త వెస షష్యంతాల బర్మిత 

(లీక స్టైంకిత మైన యో నారదీయ వురాణంలో నరసీంహకవి అత్యంత 

నార్జక ౦ గా షష్ట్యంశ క ౦వపద్యాలు విరచించాడు. (పాచీనకవు లనేకమంది తమ 

కావ్యాలలో షష్ట్యంతాలు రచించారు గాని అవన్నీ సార్ధకాలుగా విరచించారన 

డానికి అపకాశం లేదు. 1960వ సంవత్సరం జనవరి, ఫి బవరి మాసాలలో 

కర్నూలు ఉస్మానియా కళాశాలలో నన్నయ నర్గంతి సంద ర్భంగాను-ఉస్మానియా 

విశ్వవిద్యాలయం కఖాశొలల దశమాం|[ధ అభ్యుద యోత్స'వాల సంద ర్భంగానూ 

నన్నయ భారతరచనలో ఉన్న వైశిష్ట్యాన్ని గురించి ఉపన్యసిన్తూ షస్ట్యం'తాల 

గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాను. నన్నయ కవితా విషయిక [పనంగానిశే 

యెక్కువ అవకాశం ఉన్న ఆ సభలో వష్ట్యంతాల చరి[త్ర విషయమై సామాన్యం 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 



సమషంంతాల చట, త 611 
ఏ గ) 

గాను నూత. శ్రి 6గాను (పస్తాః ౧రించా ను. అసో ఏ ఉట నా ఉఫపసా ఖ్ వాల సొరాంశ ౦ 
9 9 | 

జనవరిలో ఆం [భ| ఫ్ (న చురింవగా నేను వష సంతా లప సామాన్యంగా వెలువ 
యూ ణా ఆ (=) a రి 

రించిన భావాలు ఈ కింది రూఫం దాదినా యి. 

Mr 48 Ps) భ్ అలీని జీ 

a DED: బహుమానం పొందిస పదం వెంకట తాయ CRD గాలి 

కుమూరస%ంభ ప వీమరాలో సస చుడు ఖబికఠకు నక ౨౧౦ ఖి కేన 91). (౫ “అమి లి సము ఎ గ! న్న టి Te) తగి ద ds యి క. గ Gr M "రె ఏ es మాం on గ యల 

షష్ట వ్రతాల మీన నే ఆధారవడి | వాయస ౦ జరిగింది. ఇది కేవలం పష్ట్యం తాలు 

చరి[తను గమనించకపోవడం వల నే జరిగిం దనుకుంటాను. కేళ బాయ నమః 
యం. 

మ! క + ఈ క త ఆం స అ ఆని _ ఇ ల ఫీ pany అటో ళో me ల నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః ఇ గ్రదిగాఉన్న కశ పనామాలను ఆధారం 

a ఇల ని జనా ల వై అల ఒల్లో | > ల వళి yt చోనుకునే తెలుగుతో వ గ ల తాలు వెలిశాయి. నం స తంలో చ తుర్థ నం తాలు గా 

ఉన్న ఫచాలు “సలుగులో సవాజంగా వష ంంగమళఖ క కువర్తాం తాముగా. ఉంటాయి. 
ద్ర) — త 

సళ బ్ om rr CE i న Fy wy" om wn} గో (; “వలుగులో రామునికొెనరు సీశనిచె ఎను ఉన నం అన్నా స్సహ ం, రామునికి 

ససనిచ్చెన నడ మె నిర ఫౌసిసంగా.. ఉంటు అది. అందువల  శీళశవనామాలో ఉన్న 
ల (౮) గ 

జో a a శో భు CE ఇ Fw ఇ న్ జ అక టం wu చతు. విభకుంను అనుసరించి తెలుగుకు సా ఇభాన)క మైన WEI | పతయ థి నో [టై అలరి .. 
ా లో గా ద్ర స న ad జో 4 ళో ఖో * బటట! అం We i (పల యోగంథభొ వవ సిం "తాలు [సే mig చా టుబడ్డా యి శవ సుం తొలు కశ నచా మూల 

గి ( 

ఎగె గ. 

న లనే మొదట వ వపరంగా--అం శు... - వ్యాన్ని దేవునికే అంగీ 'శమిచ్చినప్పు జే 

యీ స్ట ౧ంతాలు ఉప యోగింవబ డేవి అని అసివీస్తుంది. చ వసరంగా ఉపయోగింవబ జే 

యీ వస్ట్యంతాలను మానవపరంగా చసిన మొవటిక? నన్నె చోడు జే. నన్నెచోడుడు 
నస గురు ల న మల్లి 5 కంర్లునుని దేవుడుగా భావించాడు. శివుడి" మలి కారునుడికి 

క లా fh a) జు 

/ న! ఇ" ఇగో ఓ తాం ( బీ ఆటో, ఇ లో ఇ 

అనేదంచేని తన కా వాన్ని గురువు? అంగీతమిచ్చి దేవుని! చ్చిగకు సంత & 
(ఆ) CY 

wile Mn wet ws “il we WY a Mw ఇ Td wn p చెందాడు. దెనుడిక తన గురునుక అభదం చేసినందువల దె వవరంగా వనాడబడు 
ధ్ (యాలు 

తున్న సెష్ట్య రం ఇలను సన గురువరంగా కూడా వాడినాడు. ఇలా మానవవరంగా 

| 4 wo గో * ony? ల సల్లే Mr షో వాడబడిన స్రువుంరసంట పంట En పప తాలను చూ నిక్కాన ఉ తరరామ 
ల (ia వార] 

wr 0 అర్లీ అనై అల అజ ఇ | . 

చరి |“ ట్ మను ముసట్టగ స్ట (COW "పే Cree) నన్నయ్య భారతాన్ని 'రాజరాజికి 

వినిపి౧చనథీ (వానీ సినా జే కానీ అంకిళ క నవ్వలేదు. అసలు సన్నయ అన భారతాన్ని 
సా న యు 

౦) 188 అంగత Dd mg తడు.  అందునల భారనగంతో పష ట్రం తాలు వెయ (వల నిన 
(rn ఏళ (1 

అవసరం కనిపించ లెదు...” (భార తర చనోటో వెలి బిగిసిన నన్న య కవితా పాభ వేం 
(౧౧ 

60% | వభ దినవ నికో $ ] (40) ఖనన లి | 0.) 

సా మానం గా చెప్పిన యొ షష్ట ౧ంఆల ఫినయమైన "పి వాకా నలు చూచి 
+ అటి ఖ్ ఖు ఆ బి ల ॥ అమ్ ల og గ 2 

వొటిలోని భావాలే చిలువలు సలువలు ఒర్భె అనం & బద్దా అశ న అనే” వివయాలతో 
వ. 

టం | . కీ | 
కూడన. ఒక వాసం వష గ ముల సుట్టు పూర్వాలు” అన్న శీర్షిక తో భారతిలో 

1 OM: an 

(పచురింగ) బడంది. యా ప్యాసకర్న _ ఆంధ్రవథలోని పై వాక్యాలు చూచినట్లు 

మవోమశథన సా రామ్బు శం 
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తన వాాంనంలో "పేద రౌొ_గకపోయినా యీ శెండూ చూచీనవారికి వ నుసితి బోధ 
|| (an చి గు 

వడకుండా ఉండదు. నిజానికి “ వష్ట్యంతముల పుట్టుపూ రాఇలు ” అన్న శీర్షికతో 

వెలువడిన యీ వ్యాన విషయాలు అనలు నష్టం తాల చరి[తను |పాచీన కావ్యాల 

కృత్యవ తారికా ఫమయాలను వెల్ల డించలేదు నరిగచా చా స్పెవే విషయాలకు ద్భ గో 

చర మవుతున్న సరమసళ్యాలకు నిరుద్దాలుగా వెలువడడం విచారనీయ మైన 

నా ఉపన్యాన వా"క్యాల సారాంశంగా నాటి ఆంధ పభలో వెలువడిన 

వాక్యాలు అక్ తినామాన 4 మెనవి. అంతకు మించి మవ గంతాల చరిత గురించి 
బెరా అల 

మనం గమనించవలసిన విగయాలు అనేక  ౦ఉన్నాయి. వాస్తవ వీసయాలన్నిటినీ 

కూలంకషంగా విమర్శించి నీగ్గును కేల్చి యూ | కంది విషయాలు వెల డించాను. 
cn 

“నన్నెచోడుడు తన కుమార సంభవమును భ_ితో గురువగు మల్లికార్జును నకు 

అంకితము గావించినాడు. కానీ న ున్నయవ లె విన్సింప పలేదు. ఇట్లనుటచే మల్టి శార్డును 

నకు కుమారసంభవము బొత్తిగా వినిపింప లేదనుటకాదు. “అయనను వలము 

శోతగా (గహింపలదనుట మాతమె. అనగా మల్లికార్జునుడు కుమారసంభవము 

నకు కృృతిపతియే కాని కృతి శ్రోత కాదనుట. కనుకనే భుమారసంభవమునం 
దాశ్వాసాగ్యంత సద్యములలో స ంవోధనాంతముల కవ కాళము లేకపోయినది. పెగా 

చోడుడు తనగురువునకును శివువకును అభేవమును గల్చించి యాశ్వాసాంతములలో 
శివునివర్ణ న న వచ్చునట్లు కూర్చుకొని యా శ్వానా, దర్టింత పస గ్రములను కృతి నాయక 

కృతిపతుల కిరువుగోకు (క థానాయక కృతీపతుల కరువురకు అని ఈ రచయిత 

భావంకాబోలు) నన్వయించునట్లు విభిన్న విభక్తికములుగా రచించినాడు. ఇక్కడ 
కృతి (ప్రదానము కలదు గనుక ప.ష్ట్యంతముల రచనకు (పసక్షి కలిగినది". అని 
ఒకరు (వాశారు. 

ఈ అభి పాయాలన్నీ చాలా |[సమాదభరిశాలు. నన్నెచోడుడు తన కుమార 
సంభ వాన్ని మల్లీ కార్జునునకు అంకితం యిచ్చాడనడం ఒక పొరపాటు. నన్నయవ లె 

మల్లి కార్జునునికి 'వినివింస లేవ నడం శెండవపొరపాటు. మళ్ళి కార్హునుని కృతి (శోతగా 

యెంచి కుమారనంభవ రచన చెయ్య లేదు. కావున నే సంటోధనాంశాల కవకాళం 

లేకపోయిందనడం మూడవ పొరపాటు. నన్నెచోడుడు కృతి (పదానం 
చేసినాడు శాబన్మై షష్ట్యంతాల రచనకు (పన క్షికలిగిందనడం నాల్గవ పొరపాటు. 
సూత్ముంగా, వివరంగా రకుమారసంభ వాది (గంథాలు పరిశీలించకుండా వ్యాస 

రచనకు దొరకొన్న యీ రచయిత. యీ నాల్లు పొరపాటు ఛావాలేకాదు 

re 

వాజ్మయ మవోధ్యముని 



పసవష౦౦చళాలణ చరిత ౧1౫ అభ న 

మె న్నో పీషయాలు పొరపాటుగా సర్” గ- న్నారు, క మానుగతంగా చాటి 
నన్నిటిని చగ్చాంచుదాము. 

పష్ట్మ్యం తాలు ఉన్న 'కావ్యగ్గం (పతిది అ౧కీగం యివ్వబడిం దేననీ "తి సమర్చుణ 
ప్ిషయకంగా నే పమ పరం తాలు వేయబడినవనీ, రస్ దుర పాయం దేశంలో పాతుకు 
పోయింది. ఇది కేవలం గమాఫూగ త్ర యైన ఖావం. . sf (శ్రమ కారణంగా నే 
న న్నే చోడుని కుమారినంభవ లో స్ట బ్రంతాలున్నని కాబట్ట ఆ “కాప ట్ర్? మర్చి = “ద్రాం ర్గును 
నికి అంకిశమిచ్చాడ నే భావం యేర్చొడింది. గ్భాతి సమర్చణ సందర్భంగా నై నా 
సష్ట్యం తాలు [వాశాడా అన్న పవయమాలో-చిం చిన చా "లీలేరు. తన గురు దేవుడై జన 
మల్లి కార్జునుని శేవల uu తగానే [గోహొంచి కుమారనంభవ రచనకు నన్నె చోడుడు 
దొరకొన్నా జే డె ణన కావ్యాన్నీ అంకితమివ్వలేదు. *త్రాను అం౦కీతమిను 

న! న్నట్లు వ నూ చెప్పలేదు. వెగా 

గురువున కష్ట "చసమునకుం 

బటి! గతి చెప్పీ పుణ్యమున్ 

వరమును దేజముం బణయ 

వచ్చు జగంబుల నిశ ఎయంబు మ 
దురువును నీష్ట ,_బైవమును 

గురు నిపేశుడు వాన నామంగా 

కొొరునక్షు నిట్లు సేకురు"సె 

యొక్క.ట లాభము లెన్ని యన్ని యన్ . 
గ్ 0 

డ్ 

దప్పిన ట్టు భావించాడు, 

అనీ స్పష్టంగా “'క్భతిచెప్పి” అని వొడి తన కావ్యా న్ని మట్టి "కా కారునునీక వినివినూ యు 

మ ల్లి 'కార్జునునిగి క థానాయ క్షు పలి ఈశ్వరునికి అభేదం చాటినం దువల్ల మన్లీ కారు 
నుని ఎక్కడ ఎర్కొన్నా, క థొనాయకుడుగా'నే పేర్కొన్నాడుగాని. ర్బృతినాయ 
కుడు గాం "బరీనలేదు, నన్నే చోశడుడు సని వయం, క తివి షయం మొద ఒలెనవి 
చెప్పగా పోసిన రచనలో ఒక ప్యాన్ సిక మార్షవర్శక మైన ' “రవికుల శేఖరుండు 
కవిరాజ శిఖామణి” అన్న పద్యంలో (కు. (ప. ఆ, రివ రూడా “నత్క_ ఛాధివతి 
భవుడు జంగమ మల్లి "కా సనుండు. అని క ఖాధివథిగా నే "పేర్కొ న్నాడు గాని క బ్రతీ 
య. 

*నన్నెచోదుడు కుమార న సంభ వాన్ని మల్లీ కార్జునునికి నతిగా అంకిత మివ్వలేదనీ 
అతని "సీగ నంతానం గా పలయింవాడనీ “స ప్త సంతాన లలో క్ఫోతి సతియా? నుతయా ?”' 
అన్న బృవాద్ వ్యాసం" నిరూపించాను. (కృ ష్లావతిక 1961, ఆగమ, సె త్రైంబరు.) 

లు 6 

మహామథన సారామృ త 0 
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కధిపతిగా సెకౌనలేదు. అం జేకాదు, నన్నెచోడుడు వేసిన షష్ట నం తాలు కృతి 

జ ల ఇ ఒం ర ఆజా! Pp (3 ళో నా ౬ 

సమర్పణ సందర్భమయిసప కానేకావు. “మునిజన ముఖమణి ముకునుం (జైన జంగమ 

లు cua 

తాల తరువాత కావ్యారం భానికీ పూర్వం “పరమభ డో యు కి నావర్షిత హద 
0 

మల్తి కారునదెవునకు"అని పష్తుంతంగా వచనం ముగించి (55 (ప. ఆ) ఎనిమిది | స్థం 

యుండ్ననె సకల భవన థభవనావతార కారకుం లైన పరమేశ్వరు నః ఏతారంబగుట 

యుందదనంశావళతారంబుగా వర్జించి, నా చెప్ప(బూనిన దివ్య కథాసూ[ తం బెట్ట 

దనిన అని వచనం వానీ “నతి జన్మంబున్ ” అని కథా (పారంభం చేశాడు. ఈ వచ 

| అపార జర్ WM లంద క స అత ర అద అన 
నానికి ఫు ర్యంలో ఉన్న యెనీమిది సష్ట్య రత పద్యాలు నా చిప్పంబూసిన అన్న 

(వర్షించి చెప్పబూనిన, అతను 
ణ్ లి an 

పదాలతో అన్వయినస్తాయి. వీనుత [బ్రహ్మే రికి,..వె 
జాలి రం 

పమ నంయమికి,,,నా చెప్పంబూనిన, సజ్జనాభరణునకు, ..నా చెప్పంబూనిన మర్రి 

కార్జున మునికి,,,నా చెప్పంబూనిన అని షష్ట ంతముల కొన్వయం. నన్నె చోడుడు 

వేసిన వష్ట్యం చాలన్నీ, మల్లి కార్టునుని [ళోతగా యెంచి అతనికి తాను కృతి చెప్ప 
(ప్ర 

తున్నట్లుగా వేనినవే గాని కృతి "సమర్పణ (అంకితం) నందర్భంగా వేసినవి మాతం 

కావు. 

గ్రాన 

కూడా తన భారతాన్ని హరివారనాధునకు అంకిత మిచ్చిన స్పటికీ, తాను వేసిన 

వష్ట్యం తాలు కృతి సమర్పణ పరంగా (వాయలదు. తాను మహాిభారతగాధను 

షష్ట తాలు వాయడంలో నన్నెచోడునే ఆదర్శంగా తీసుకున్న త్రి 

6౪ 

వారిహరునకు విన్నపం చేన్తున్న సంద ర్భానికి అనుగుణంగా వేశాడు. “కృ తిపతిత్వ 

మర్థించి వచ్చితి దిక్కళర్భ" అని హరివారనాథు డె స్వయంగా స్వప్నంలో అన్నట్లు 

తిక్కన వర్కొన్నాడు. “ఇట్టి పదంబుగా౦ఛి వర మేళ్వరునిం కృతినాథు చెసి చేసి” అని 

తిక్కన కూడా స్వయంగా కిప్పాడు. కాబట్టి భారతాన్ని. హారివారనాధునికి 

అంకిత మిచ్చాడనే విషయం విస్పష్టం. కాని సష్ట్ర్టం తాలు మాత్రం తిక్కన కృతి 

సమర్పణ పరంగా వెయ్య నే లేదు. “మహాకవిత్వ దిజావిధి నొంది, పద్యముల గద్య 
ములం రచియించెదన్ గృతుల్ ” అనీ పూని యీ దృశ ం౦బులగు పుణ్య [పబంధం 

బులు చెవసన్నిధిం [బళంసించుటయు నొక్క. యారాధన విశేవంబగుటం చేసి” అని 
వచనం (వాసి, అనంతరం “ఓంకార వా చ్యునకు ఇత్యాది అయిదు సష్థ్యం తాలు 

రచియించి, ఏను విన్నపంబు సేయు శెరంగుగా” నని (వాశాడు. ఓంకార వాచ్యు 

నకు అని మొదలు పెట్టి “భక్తపరతంతునకున్ ” అని షస్ట్యంతాలు ముగించి, 

“ఏను విన్నపంబు చేయు తెరంగుగా” అనడంవల్ల ఈ షష్ట్యం తాలు అయిదూ 

హరివారనాథునకు విన్నప సందర్భంగా వేసినవే కానీ, కృతి నమర్చణ విషయకంగా 
(వాసినవి కావని 'తేటతెల్లమవుతున్నది. అంకితం యివ్వడానికి, వష్ట్యం తాలు వెయ్య 

డానికీ తిక్కన భారతంలో బొత్తిగా సంబంధం లేదు. 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 



పష్షరంతాల చగి,త ఎద్జ్య్టీ బి ౦౮% 

తిక్కు_న భారతంగంళు ముందుగా అవతరించి, తిక్కన నే వరించిన కావంం 

"కేసు దళక మార చరి, తిక్కు.న కేతనను నగౌగవంగా రాగించి నీవు సంస గ్రా 

తా నేక భఖెపూళావ న్ రచనా. నశాామండపనుట 2 గతి Ws న ౧ _ గావున నొక్క 
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సొంటి సపది ne క సప! వ Ho జరిగింది. మార నాగయ గ న్నంరుకు వ స్ట ట్రం 

అలు ప, అరి ఖో సమర్పణ వీవయిక ౦గానూ | పాయలేదు, కటి 

u ma § పగి గను? వెయ్య చదు, ““స్పేర్రుధీరుడు నాగయమేచళొారి అని 

(వసి పీదిప ముడు ఏష్ట్యుంతాలు (వా స్రీ గ న్నర గినీవశి 8న్ * అని మూడవ 

పషష్ట్య్యంన న. ముగించి, రమగ్ vy (£9 ఫర ౦ప రాఖివ్భద్దిగా నొరచీియింవంబూనిన 
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యిమ్మవా గ Momo, Mp] మం బట్టిననిన అనీ పురాణం (పారంభించాడు. 

ఈ సంద ర్చాన్నిబ! బటి చూ స్త “గన్నరథినీపనికి పరమ క భారం పరంవరాథివ్భద్ధి"' 

కలుగుసటు సేసనపమ్ము తస సద్యాలేగానీ రి నమర్చణ సందర్భంగా చేసినవి కావని 
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03611 నారదీయవురాణ అమృతనవనీతం 

శ డ్ అల 1 | శ గక అను rN -. ఎ| రా పగడ తన నృసింహ పురాణం అహోబల నృసింహాస్వామికి అంకిత 
మీచ్చాడు. ఆ స్వామీసే | కోతగాచేసి, ఆశ్వాసాగ గం తాలతో సంజోధనాం తాలు 

వేశాడు. నృసింహ పురాణంలో బ|రన షష్ట్యం తాలు వేసినా అతడు తిక్క నవల 
కథ థి అద ఖాన అ Nea న అ జ 9 జ జ 
నృసింవా స్రురాళ్రాన్ని నృసింహ స్వామిక విన్నపం యలు ౦0౫. 

వేశాడు. “అతుగదాత భ క పయుకోలాన భాసితుండ నై, కృతి చేయందొడంగి” ని నం! అణి 5 లి యా 

అని వచనం (వాస్, ఆత ర్వాన పదకొండు షష్టంతాలు వేసి వదకొండవ వష౦౦ 

తాన్ని “భక చింతామణికిన్” అని ముగించి “వను విన్న పంబు సెయంగల లల్ము లే 
"2 ల 

నృసింహావ తారంబును వురాణకథకు( (బారంభం బెట్టదనిని అని కథా[పారంభం 

చేశాడు. కాబట్టి ప్మరన వేసిన షషంంతాలు సె తం కృతినమర్చ ణకు సంబంధించినవి అమి గా 

కావని కృతి వీజ్ఞూసనానికి సంబంధించినవని కేటశెల్ల మవుతున్నది. 

నన్నెచోడుడు తనకా వ్యాన్ని అంకితం యివ్వనేలేదు-కాబట్టి అశను వేసిన 
ప్ధ్యుంతాలకు అంకితానీకి సంబంధం మొవటనే సున్నగచా ! తిక్కన, శేతన, 
మారన, ఎ్యరాపగడలు అంకితం యిచ్చినా తాము వేసిన షష్ట్యంతాలు అంకిత 
వీషయికంగా వెయ్య నేలేదు. 

అంకితం పరంగా [వాయబడీన షష్ట్యం తాలు పోతన భాగవతంలో కోనిపి 

సాయి. పోతన తన వంశావతారం వర్షించి శననుగురించి ఒక పద్యం (వాని 
“అయిన నేను నాచిత్తంబున (శ్రీ రామచం దుని సన్ని ధానంబు కల్ప్చించుకొని..పారికి 
నందగోకుల విహోారికి అంటూ వసష్ట్యుంతాలుగా నాలుగు ఉత్పలమాలలు 
రచియించాడు. షష్ట్యం తాల తరువాత ( శపశాయికిన్ ) “నమర్చితంబుగా నేనాం 
[(ధంబున రచియింవంబూనిన భాగవశ పురాణంబునకున్ గథ్యాకమం బెట్ట దనిని” అని 

కథా [బారంభం చేశాడు. ష్య ంత్రాలతో సమన్వయమ యే ఏధంగా, సమర్సిత శబ్దాన్ని 

(పయోగించడంతో (శ్రీహరికి అంకితమిచ్చే సందర్భంగా షష్ట్యుంతాలు _ వేసినవాడ 
య్యాడు. పోతన వేసిన పద్దతిలో షష్థ్యంతాలు కృతి సమర్పణ సందర్భంగా 
తిక్కన, మారన, కేతన, ఎ్యరయలు వెయ్యలేదు. వారు వేసిన సంద ర్భాలు కృతి 
సమర్పణకు సంబంధించినవి కానేకావు. కృతి |పదానం ఉన్నప్పుడే వష్ట్యంతాల 
రచనా [పని కలఠిగిందనుకొనడం పొరపాటు. నన్నెచోడుడు తన కావ్యాన్ని 
అంకితం ఇవ్వకుండా నే మల్లి కార్డునివె పస్థ్యంతాలు రచించాడుగచా ! 

కుమారసంభవంలో ఆశ్వాసాద్యం తాలలో నంబోధనాం తాలైన పద్యాలు 
లేకపోవడం శత కుమారసంభ వానికి మల్లి కార్జునుడు (శోతకాడనడం సబబుకాదు. 
మల్లి కార్జునుని (శ్రోతగా చేసుకొని అతనికే ఈ కృతి తాను చెప్పుతున్నట్లు నన్నె చోడుడు ౧ డ్ 

(29) 

వాజ్మయ మహాధ్యక్షుని 



షష్ట్యంతాల చరి [త 0311 

యెలుగె త్తి చాటిన విషయం మొదశు పేర్కొన్నాను. ఇంకా ఆశ్వాసాద్యంత 

పద్యాల రచనలో కుమారనంభవానికి భార తాది [గంథాలకు ఉన్న కేడాను గురించి 

చర్చించుకొందాము. 

భారత కృతి |శోతగా రాజరాజు నుంచి భారత _ఆశ్వాసాద్యంతాలలో 

రాజరాజును నంబోధించి సంబోధనాం తా లెన పద్యాలు రచియించాడు నన్నయ. 

ఈ సంబోధనాంతాలు నన్నయ భారతం [వథమాశ్వాసం చివరనుంచి రచియిం 

చాడే కాని ఆది నుంచి రచియించకపోవడం ఒక లోపమనే చెప్పాలి. (శ్రీవాణీ 

గిరిజాశ్చిరాయ ఇత్యాది | పథమ శ్లోకం దగ్గరనుంచి “సారమతింగవీం[దులు” అన్న 

పద్యం వరకూ ఉన్నది నన్నయ భారతావతారిక. రాజరాజు నన్నయను రావించి 

తనకిష్టమైన వేవేవో వివరించి “పాండవోత్తముల చరిత నాకు సతతంబు వినంగ 

నఖీష్ట మె మ్మెయిన్ ” అని వచించి భారతం “శెనుగున రచియింపుమధిక ధీయుక్తి 

మెయిన్” అని ఆనశిస్తాడు. తరువాత నన్నయ భారత రచనలో ఉన్న కష్టమును 
వర్థించి “అయినను దేవా! నీయనుమతంబున .... నిక్కావ్యంబు రచియించెద” 

అని “పేర్కాన్నాడు. తన భారతాన్ని రాజరాజును వినవలసిందిగా అవతారికలో 

నన్నయ చేరో లేదు. “సారమతింగ వీం దులు .... జగద్దితంబుగాన్ ” అన్న పద్యం 

తరువాత “తత్ కథా[కమం బెట్టి దనిని అని భారత కథా|పారంభం చేస్తాడు. 

కృత్యవతారిక పూర్తికాగానే అనగా---సారమతింగవీం దులు అన్న పద్యం తరువాత 

రాజరాజును సంబోధించి రెండు మూడు పద్యాలుగాని కనీసం ఒక వద్యం గాని 

నన్నయ రచించి ఉండవలసింది. భారత క థా | పారంభానికి ఆదిలో నంబోధనాంత 

పద్యాలు రాజరాజునుద్దేశించి వెయ్యకపోవడంతో భారతానికి రాజరాజు [కోతఅనే 

విషయం కావ్యాదిని మరుగుసడిపోయినది.  [పధమాశ్వాసం చివరికి వెశ్తేనేగాని 

నన్నయ భారతాన్ని “రాజరాజుకు వినిపినున్నట్లు (వాళాడు” అన్న విషయం 

బోధపడదు. కాబట్టి కథా [పారంభానికి ఆదిలో సంబోధనా ంతాలు వెయ్యక 

పోవడం ఒకలోపంగానే తేలుతుంది. 

ననయ్య చేసిన యీ పొరపాటును తిక్కన గమనించి తనరచనలో యిటువంటి 

పొరపాటు రాకుండా సర్దుకున్నాడు. తిక్కన విరాటపర్వాదిని క థా పారంభానికి 

ముందు (హరిహరనాధునకు) “వను విన్నపంబుసేయు శతెరంగుగా నంత సన్నిధిం 

గలిగించుకొని యమ్మవోశా వ్యంబు నర్థంబు సంగత ౦బు చేసెద” అని (వాసి వారిహారు 

నుద్దేశించి మూడు సంబోధనాంత పద్యములు[వాసి ఆ తర్వాత “దేవా! దివ్య 

చిత్సంబున నవధరింపుము అనిగాని భారత కథా[పారంభం చెయ్యలేదు. తిక్కన 

వారిహరుణ్ని సంబోధించిన విధంగా నన్నయకూడా _ కథా పారంభానికి 

మవోమథన సారామృతం 

కన 



4. నె రదీయపురాణ అవ. చ్చి తనవనీతం 

ఆదిలో  రాజరాజును నంబోధీన్తూ ఒక పద్యం (వానీనా కనీసం ఒక 

యీ పొరపాటును వొరపాటుగా గురి ంచలేక, తిక్కాన చేసిన సర్దు బాటులో 

విశిష్టతను సంపూర్ణణను గురించలేక అనేకమంది తర్వాతి కవులు నన్నయ 
అలల 

విధానాన్నే అనుసరించి శమ శమ కావ్యావతారికలను లోపభూయిష్ట మే చేశారు, 

మారన, పోతన, (శీ నాథుడు, పెద్దన, పింగళి సూరన, రామరాజభూషణుడు, 

వాక్యం [వాసినా ఆయన కృ ఇది నిరుషంగా ఉండేది. నన్నయ చేసిన 
వీ © 2 Me 

కృన్ష దేవరాయలు, తెనాలి రామకృష్ణుడు మొద్శలెన |పనుఖ కవులంతా నన్నయ 

పద్దతి నే అనునరిం చి. అన గా-కృతీ (కోతను క ఖా పారం భానిక సూర్యం సంజోధించ 

కుండానే తమ రచన సాగించారు. నాచనసోముడు తిక్కన చెసిన సర్దుభాటును 

గమనించాడు కాబోలు! తమ కావ్యకథా |పారంథానికి ముందు హగసారనాథుల్సు, 

ఉద్దేశించి సంబోధనాంత గా కందం| వావీ “దేనా” అని వచనంతో కూడా 

నంట వేధించి “ వై శంపాయనుండు జన మజయున కిట్లనియె ” అన్నమాట | వాసిగాని 

క థా పారంభం చెయ్యలేదు. వెన పేర్కొన్న మారనాదుల శావ్యాలన్నిటిలోనూ 

|వథమాశ్వా:ం చివరినుంచే (భాగవతంలో | పథమనస్కంధం చివరినుంచె) గాని 

సంబోధనాంత పద్యాలు కానరావు. తిక్కన సవరించినా తిక్కనను, సోముడను 

సరించినా [పమాదభరితంగా మొదట నన్నయ రచనలో జరిగిన పొరపాటును 

గమనించని తర్వాతి కవులంతా తవు నమ రచనలను కూడా (ప్రమాద ఖథ రితాలుగా 

చెశారు, 

ఇంక నన్నెచోడుని ఆశ్వాసాద్యంత పద్యాలను గురించి, తిక్కన నిర్వచనోత్తర 

రామాయణం, కేతన దళకుమూ:; చరి [శల ఆ శ్వానాద్యృంన పద్యాలను గురించి 

చర్చించవలసి ఉన్నది. 

నన్నెచోడుడు కేవలం మహోకవేకాదు. గొన్న మేధావి కూడా, 

అడుగడుగునా ఏదో ఒక పత్యేళత లేకుండా అశని రచన సాగనే సాగదు. తన 
గురుచేవుడై. స మల్లి కార్జునుని] కాన్యక థానాయకు డె ణెన ఈశళ్ళరునికీ అభేదం చేసి 

నందువల్ల ఆశ్వాసాద్యంత పద్యాలను | | పతి ఆశా: 'ంలోనూ కథకు అనుగుణంగా 

పూశ్య్వాపరాన్నయాలకు సంద ర్భాలకు న సరిపో యొ. విధంగా రచియించాశడు. నిజానికి 

కుమారసంభవం పం[జెండు ఆశ్వాసాలున్న కావ్యమే అయినా (వతి ఆశ్వాసానికీ 

చివర ఉన్న గద్యలు తొలగించి వేస్తే మొత్తం కుమారసంభవం ఆశ్వానాద రం 

పద్యాలలో ఏ ఒక్క దాన్నీ తొలగించకుండా లేదా 'విడిచిపుచ్చకుండా చదివి జే 

ఏకాశ్వాసకావ్యంగా రూబాందుతుంది. కుమారనంభథవం. ఏకా శ్వానకా వ్యంగా 

కూడా రూపొందడానికి ఆశ్యానానికి ఆశ్యాసానికీ మధ్యలో ఉండే ఆద్యంత 

వాజ్మయ మవోధ్యమని 

క 



పష్ట్యంత్రాల చరిత CXv 

పద్యాలను సైతం కథలో కలిసే విధంగా రచియించడ మే కారణం. ఉచాహారణకు 

ఏ అశ్వాన్నాన్నెనా పర్మిగహించవచ్చును, దతుడు తన అల్లుళ్ళను అందరినీ చూచి 
చివరికి పర మశ్వరుణ్ని చూదామని రజశనగానికి వెళ్లాడు. “ పరమేశ్వరు నాసా 
నంబున కరిగి ” అనడంతో | పథమాశ్వాస కథాభాగం ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత 

అయిదు ఆశ్వానాంత పద్యాలూ రెండవ ఆశ్వానం మొదటివద్యమూ ద్వితీయాంతా 
లుగా ఉన్నాయి. ద్వితీయాశ్వానం కథాభాగం మొదటి పద్యంలో “ సతినవ్వించుచు 
నవ్వుచున్న పరమున్ సర్వేళు దక్షపజాపతి గాంచెన్ ” అని దకుడు ఈశ్వరుణ్ణి 
చూచినట్లు చెప్తాడు. [పథమాశ్వాసాంత పద్యాలు, ద్వితీయాశ్వాసం ఆదిపద్యం ౧౧ ఆ 2 
ద్వితీయాంశా లె న యీళ్వర విశేషణ యుకొలుగా నమన్వయం కుదిరి (పథమ 

ద్వి తీయాశ్వాసాలకు ఏక వాక రాత యేర్పడుతుంది. 

ఈశ్వరుని రోవభఖీమణాగ్నికి గురైన దతుడు తిరిగి ఆ పరముని దయా 
వీకణంతో బంధముకు డై శంకరుని స్తుతించడంతో ద్వితీయాశ్యానం ముగు స్తుంది. 
ఆ ముగింపులో కని వాక్యంగా “ అని యనేక (వకారంబులంబరమ భ కి యుక్తిం 
(బన్తుతింస దతునకుం (చతుండు (పగ్యతుం బై తదీయాధ్వర ఫలంబు సఫల౦ంబుగా. 

(బసాదించి దముం[బజాపతి నీయోగంబునంద నియోగించి”” అని (వాసినాడు, 

ఆ తర్వాత తృతియాళ్వాసంలో యీళ్వరుడు సర్వముని చేవతా పరివృత్నుడె 
పరమానందంతో ఉ; ట్లు చేర్కొంటాడు, ఆ కారణంగా ద్వితీయ తృతీయా 

శ్వానాలకు పక వాక్యత కుదరడాని కే ద్వితీయా శ్యాసాం త పద్యాలను తృతీయా 

శాాసాది పద్యాన్ని (పథమాంతాలుగా రచియిం'చాడు. ఇదే పద్దతిలో సమస్త 

అశ్వాసాలకు కథా భాగంతో ఐక్యత కుదురుతుంది. ఈ విధంగా కుమారసంభవం 

ఏకా శ్వాసకావ్యంగా రూపొందటం నన్నెచోడుని రచనలో బుద్దిపూర్వకంగా జరిగిన 
వనేగాని కాకశాళీయంగా జరిగిన పనికాదు. ఆయా ఆశ్వాసాలకాదిలో కథా 
భాగంతో ఆశ్వాసాద్యంత పద్యాలు నమన్వయించే విధంగా రచించాలని నన్నె 
చోడుడు సంకల్పించుకున్నాడు కాబన్హే తత్తత్క థా సందర్భాల కనుగుణంగా 
అన్వయం కుదిరే విధంగా పూర్వుపర క థావిభానాల ననుసరించి ఆశ్వానాలతుదిని 

అదిని తగు విభక్ష్య్యంతాలుగా పద్యాలు నిర్మించాడు. పర మేళ్వరునికి మల్లి కార్జునుడ నే 
"పేరుండడం, తన గురువు పేరు మల్లి కార్జునుడు కావడం (ప్రత్యేకంగా తనగురువుకు 
పర మేళ్వరుని! అభేదాన్ని చాటడం పర మేళ్వరుడే తన కావ్యక థఖానాయకుడు 
కావటం, యివన్నీ ఒకచోట సమకూరడంతో తనకావ్యాన్ని నన్నెచోడుడు 
ఏకాశ్వాసకావ్యంగానై తం రూపొం బెట్టుగా క థఛాకథ నంలో ఆశ్వానాల మధ్య 

సంపూర్శమయిన నమన్వయాన్ని సాధించగల్లాడు. కుమారనంభవం మొదటినుండి 
చివరి వరకూ పక వాక్యంగల కావ్యమనీ, ఆ శ్వానసాంత్య గద్యలు తొలగించితే అది 

మవోమధథన సారామృతం 



0౫/1 నారదీయవురాణ అమృత నవనీతం 

ఏకా శ్వాస కావ్యంగా రూపొంది ఆశ్వాసాలన్నింటి మధ్య సమన్వయం కుదరడానికి 

తగిన వాక్య నిర్మాణంతోనే నృజించబడిందనీ, తిక్కన కేతనాదులు మొదట 

(గహించిఉం శు ఆశ్వాసాల తుదిని వివిధవిభ_క్ష్యంతాలుగా పద్యములు వాయడానికి 

ఉప్మకమించెవారు. కారనుకుంటాను. కథానుగుణంగా సమన్వయానికి త గేట్లు 
వివిధ విభక్య్యాంతాలుగా రచించడంలో నన్నెచోడుని ఆంతర్యం తిక్కనాదులు 
(గహించకపోవడంవల్ల నే అతడు వాసిన విధంగానే ఆశ్వాసాద్యం త పద్యాలను 

వివిధ విభక్త్యం తెలుగా (వాయాలని పయత్నించి, కొన్ని చోట్ల అన్వయ రషాతా 

లయిన పద్యాలను సృష్టించి పెట్టారు. ఇది పులిని చూచి నక్క వాత పెట్టుకున్న 

ట్లున్నది. తిక్కన నిర్వచనోత్తర రామాయణ ఆశ్వాసాద్యంత పద్యాల రచనలో 

కుమార సంభవంలోని ఆశ్వాసాద్యంతపద్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తానుకూడా 
ఆ విధంగా వివిధ విభ కంతాలుగా వాయాలనే (వాళాడు. (ప్రథమా విభ_క్ష్యం 

తాలుగా |వాసిన పద్యాలకు మామూలుగా కథతో సంబంధం లేకపోయినా, 

సమన్వయం ఎక్కడయినా కుదురుతుంది. కాని తిక్కన రెండవ ఆశ్వానం చివర, 

ఆశ్యాసం మొదట ద్వితీయాంళతాలె న పద్యాలు [వాశాడు--నాలుగవ అశ్వాసం 

చివర, అయివవ ఆశ్వాసం మొదట తృతీయావిభ క్యంతాలయిన పద్యాలు 
(వాశాడు. అయిదవ ఆశ్వానం చివర ఆరవ ఆశ్యానం మొదట, షష్ట్యుంతాలు 

(వాశాడు. ఈ ద్వితీయ, తృతీయ షష్టీ విభ రంత పద్యాలలో ఏ ఒక పద్యా 

నికీ సమన్వయం కుదర నే కుదరదు. ఉదాహరణకు ఒక్క పద్యం చూడండి. 

(శ్రీరమ్య తా నిరూఢమ 

హో రస్కుం బుణ్యనంప దుదిత యశస్కుం 

గారుణ్యా [ర్ల మనను. [ది 

జా రంజనశీలు మనుమ జగతీ పాలున్ 

అని నిర్వచనోత్తర. రామాయణం తృతీయాశ్వాసాదిలో మనుమనిద్ది 
పరంగా నున్న పద్యం యిది. “వారిగని చేవ దూ అని యీ పద్యం 

తరువాత ద్వితీయా విభక్తి యుకృమె కథా్యపారంభ మవుతుంది. 

అయితే మనుమసిద్ధి వె వె ద్వితీయావిభ క వంతంగా పద్యం వాయాలని 'యెక గ్రాడున్నది గె 

పోనీ అలా వాసినప్పుడు ఆ పద్యానికి అన్వయం కుది రేట్టు దాని తరువాత మరో 

వచనమయినా వాయాలిక దా ! అటువంటి వచనం ఏమీ తేక పోవడంవల్ల చా వై పద్యం 

అంతకు ముందున్న రెండవ ఆశ్వాసాంత పద్యాలు నిరర ర్ధకాలవుతున్నాయి కదా! 

“ మనుమ జగతీ పాలున్ ” అని ముగించితే అది సంపూర్ణ వాక్యయుక్షం కాలేదు 

గదా! -. మనుమనిద్ధిని శ్రీరాముడు రజీ ంచునట్టుగా నాచెప్పంబూనిన యనంతర 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 



షష్ట్యంతాల చరిత CXvii 

కా (కమం బెట్టిదనిన * అనీ యిటువంటి వాక్యం యేదయినా ఉంమేనేగాని 

సమన్వయం కుదరదుకదా ! ఈ విధంగానే * శీ రమణ.... పతిచే,,,మను వసుమతీ 

వల్లభు చేన్ *” అని తృతీయాంత పద్యం (5వ ఆశ్వా. 1 ప) ఉన్నది. దినికి అన్వయ 

మెక్కడ ? మనుమసిద్ధిచేత యేమైనట్లు ? ఈ విధంగానే కేతన (వానిన ద్వితీయాది 

విభ కర్ణంత పద్యాలు నిరర్ధ కాలుగా ఉన్నాయి. కేశన (వానీన నంబోధ నాంతాలకు 

సైతం నమన్వయం కుదరదు. (చూ దళ. ఏ ఆ. చివర 4 ఆ. ఆదిని) 4 ఆ. ఆది 

పద్యం తర్వాతో తిక్క నామాత్యా | తరువాతికథ ననధరింవు "” మన్నట్లుగా ఒర 

వాక్యం ఉంశేనేగానీ సమన్వయం కుదరదు. భారతరచన నాటికి తిక్కన తన 

ఉత్కర రామాయణంలో జరిగిన పొరపాటును గుర్తించబన్తై మాట్లాడకుండా 

భారతంలో ఆశ్వాసాధ్యంగ పద్యాలను సంబోధనాంతాలుగా | వాశళొడు. 
pn 

మారన మార్కాండేయ పురాణంలో ఆశ్వాసాద్యంతాలలో సంబోధనా౦త 

పద్యాలే. పెసినా, [పథమాశ్వాసం చివచ మాతం డద పద్యం అనవసరంగా రచించి, 

(పథమ, ద్వి తీయాశ్వాసాల మధ్య సమన్వయం  కుదరకుండా చేశాడు. 

“6 హారిశ్చం[దుడు, , ,దివంబు కరిగెనని చెప్పి” అని వచనం ముగించి, ఆశ్యాసాంత 

పద్యాలు (వాయడానీకీ మారుగా హారిశ్చుంయద కథా శవణ ఫలాన్ని చెప్పాలని 

“ సమకూర్చున్ వివిధార్థ సంపదలు '” (మా. వు. 1 ఆశ్వా. 285 ప.) అన్న పద్యం 

(వాసి తర్వాతి ఆశ్వాసంలోని కథతో సమన్వయాన్ని సంబంధాన్ని [తుంచి వేశాడు. 

ఆ కారణంగా “ దివంబున కరిగెనని చెప్పి ” అన్నదానిలోని చెప్పి అనే అనమావక 

[కియ రెండవ ఆశ్వాసంలోని “పరమ జ్ఞూన చతులయిన పతులు ఆ_జెమిని కిట్టనియె” 

అన్న వాకర్గంతో పొంశన కుదుర్చుకోకుండా పోతున్నది. “ దివంబునకరిగి ” అన్న 

చానికి పూర్వంలో నైనా యీ పద్యం ఉంచినా సమన్వయం కుది లేది. 

సామాన్యంగా యే కావగ్గిమైనా ఆశ్వాసాల ఆద్యం తాలలో ఉన్నటువంటి 

కొతి పతులకో, (శోతలకో సంబంధిం చిన పద్యాలను తొలగించి తేనే యే-కాశ్యాన 

కావ్యంగా రూపొందుతుంది. కానీ నన్నచోడుని కుమారనంభవంలో మాతం 

ఆశ్వాసాంతాలలోనూ, _ ఆదిలోనూ ఉన్న మల్లికార్జునుని మీది పద్యాలను 

తొలగించినా, తొలగించకపోయినా అది ఏ కాశ్వాపకావ్యంగా రూపొందుతుంది. 

ఇది కుమార సంభవా శ్వాసాద్యంత పద్యాలలోని విశిష్టత. 

నన్నెచోడుడు మళ్లి కార్జునునికి కృతి శోతపరంగా షవ్ట్యంతాలు వేశాడని 

'మొదశే పేర్కొన్నాను. నిర్వచనోత్తగ రామాయణంలో తిక్కన అయిదవ 

_ఆశ్వాసం చివర, ఆరవ ఆశ్యానం మొదట పవ్ట్యం తాలు వేశాడు. షష్ట్యం తాలు 

కృతి సమర్చిం చినప్పుడె (అంకిత మిచ్చినప్పుడే) [వాయబడతాయన్న పొరపాటు 

మహోామథన సారామృ తం 



యా నారదీయపురాణ అమృతనవనీతం 

భావం నకారణంగా లోగడే (తోసిపుచ్చబడింది. కావ్యం మధ్యలో చేసినా, 

కృత్యాదిలో నెయ్యకపోయినా మనుమసిద్ధి వై షస్ట్యంతాలను తిక్కన (వాశాడు. 

ఇప్పుడు అంకిత మిచ్చి నప్పు జే ష్టం తాలు రచియి ౨చబడ తాయన్న భావం 

నరికాదని నిరూపించబడింది. కాబటి తిక్కన కృతినమర్పణ సందర్భంగా 
ల 

షష్ట్యం తాలు వెయ్యకపోయినా తర్వాత మానవపరంగా షష్టం తాలు (వాసినవాడు 

తిక్క నే “కాగలడు. 

“కేతన తన దశకుమార చరిశమును తిక్కనకు భకితో అంకిగ్రము 

గావించినాడు, కనుక కృశ్వాదిని వష్ట్యంతములకు [పని కలిగినది.” అని యీ 
నన ఆజ (ఎ తరి బర న్నారు. 

కేతన (వాసిన వన్ట్యంళాలు అంకిత విషయమునకు సంబంధించినవి కావని 

లోగడ నే నిరూపింపబడింది గదా! ఇంక కేతన దశకుమార చరితను తిక్కనకు 

గౌరవంగా అంకీశమిచ్చాడనీ చెప్పడానికీ అవకాశం ఉన్నది గాని, భకితో 

యిచ్చాడ నడానికి అవకాశం లేదు. “ఆసనార్థ్య్య పాద్యఆా ంబూలాంబరాభ రణ 

దానాద్భుువచారంబుల( బరితుష్ట హృదయంజేసి నీవు సంస్కృ కావ్య నేక భామా 

కావ్యర చనా వీశారదుండ వగుట జగ |త్చసిద్దంబు గాన నొక్క కావ్యంబు రచియించి 

నన్ను( గృతిపతిం జేయవలయునని సగౌరవంబుగా( |జార్జించిన” అని కేతన తనను 

తిక్కన సగెరవంగా (బార్జించాడని స్పష్టంగా చెప్పుతున్నప్పుడు, (వార్థింపబడీన 

వారికి పారించిన వారిపట్ల గౌరవభావం దాన్ అవకాశం ఉన్నది గాని 

భక్తి భావం ఉండడానికి అవశాళంలేమ. "కేతన తిక్కనకు. శిష్యుడు కాడన్న 

విషయం యీ సందర్భంలో జ్ఞ జెపి శెచ్చుకో వాలి. (చూ-ఆంధ “భామా భూపషణం౦- 

దివ్య (ప్రభా వివరణ వహిళం=- నా పీఠిక). 

“శేతన గూడ నన్నెచోడునినలెనే యెనిమిది షష్ట్యంత కందములను 

వాసినాడు' అని గూడ యీ: (వాతరి |వాశారు. 

- ఆశ్వాసాంత్య వద్యాలుగా మూడు పద్యాలను తొలగించిశే కేతన వేసిన 

షష్థ్యంత కందాలు యేడు మా|తమే మొట్ట మొదటగా వీరేశలింగంగారు (ప్రచు 

రించిన (పతిలో యేడు పద్యాలు మాక్రమే ఉన్నాయి. ఆశ్వాసాంత్య పద్యాల 

పష్ట్యంతాలుగా నే ఉన్న త్రిక నవి మూడూ కలిపితే మొత్తం పది పద్యాలు. 

“ఎనిమిది షష్ట రంత ములకుం జివర మూండాశ్వాసాంత వద్యములను షష్ట్య్యం 

తములుగా( | బథమాశ్వాసము ముగించి ద్వితీయాశ్యాసాదిని గూడనశై కందమును 

. షష్ట్యంతముగా (వానెను. ఇది యీతని యందలి (పత్యేకత. దినిని గమనింపక 

వాబ్బయ మహాధ్యతుని 



వ సష్ట్యం తాల చరిత CXixX 
థి 

లి కాల నం! లో ceo అప్సి rhe అన 

కొందరు కేతన వ ష్ట్య్రంటి కంగముల మధ్య దూలము నంటి భార్హు? అలముబను వ సినని 
థి ) 

విమర్శించిరి '_ అని యా ఎ "రిస స ర్త వాశారు, 

ఇందులో యీ వ్యా కర వెల డించ గలచినభావం సుప కం కాలేదు, 
౧ అజ 

నామాన్యంగ" పష్ట్యంతాలు కంద ౩ పదాలుగా నే నన్నెచోడాదులు | వాయడం 

చూచి ““'వష్ట్యంతాలు కొంద సచ్యాలుగా చే ఉండా” లన్న అభి పాయానికీ వచ్చిన 
(యు 

వారు కొందరు సష్ట్యం శాలలో శార్గూలం "కేతన వెయ్యడం జాగుండ లేదని విమ 
థి 

రించారు. తర్వాతి వార నేకులు షష్ట్యంతాలుగా కోందాలినేకాక యితర వృత్తా 

అను సి తం |వాశారు, పోతన పష్ట్య్వం తాలన్నీ ఉత్ప్సలమాలలుగానే (వాశాడు 
నూ me ఇ 1 

గదా! ఆశ్యాసొంతో పదాలలో ముదల ఉత్సలమాల__చంపక మాల- శార్దూల. 

. యం ॥ ల _ లి 
మే భాలలో ఒక పద్యం, ఆ తర్వాత కందం--ఆ తర్వాత మాలిని మూడూ వరుస నే 

వెయాాలనీ కతన నియమంగా పెట్టుకొని ఎటు 5 సేపిస్తుంది, అందువల్ల తాను వేసిన 
గ (nn 4 

యిడు వవంంతాల తరాగత షష “Oo అంట శాల లంకల ం--మోలిని మూడు 
SNe య ర. ) 

పద్యాలనూ వేసి పథమాశ్వాసం ముగించాడు. ఆశ్యాసాొంశ ౦లో కేతన పెట్టుకొన్న 

మూడు పద్యాల నియమాన్ని గమనించని వారు చివరి మాలిని వృత్తాన్ని ఒక్క 
ఖీ అలం ml 

దానినే అశ్వాసాంత పదంగా గహొంచి మాలినికి వెనున్న “దేవేం[ద విభునకు” (౧ 
గి 

ఇతారది సంద వదా స దూడా మామూలు పస్ట్యంత కరందాల మధ్య దూలంవంటి 

శార్లూలం "వేశాడని శేతవను విమర్శించారు, 

12 ళో ల లన 

పింగళి సూరా ol 

నంబోధనాంత్రాలు7గా [వాయ ముండా సిఖిన్నవిభక్న స్ గ్రంతాలుగా | వాయడానికి 

[ప్రభావ వశీ (పద్యుమ్నంలో ఆశ్యాసాద వంత పదాగ్గలు 

కారణం కతిపతి ఆయిన నూూళన తం డి సతి సొందినందువల్ల అతనిని (కోతగా 

'యెంచడానీకి అవకాశం sea a ow ఇవలం పొరపాటు. (శోతగా యెన్ను 

కొొనడానికీ (బతీ5 నిజంగానే వింటూ ఉండనక్కుర లెదు. మృతి పందిన మానవుని 

కూడా (శోశుగా భానించి నంబోధించి | కతి చెప్పవచ్చును. 

నన్నయ రాజరాజును |కోతగావించి భారత రచన చేశాడంశే అది భానంలో నే, 
నిజంగా'నే (పఠిమాటా (వతిపద్యమూ అశనికి వినిపిస్తూ నే వాశాడనడం, రాజరాజు 

నుకంలో నే భారతం |వాశాడనుకొనడం పొరపాటు-కొంతకొంత భాగం [వాసి 

రాజరాజుకు వినీపించుతూ | వాశాడ నడం సమంజసంగా ఉంటుంది. (శోతగా యంచు 

కొనడమ నేది దృగ్గోచ చరుడు కాని భగవంతుని పే చెల్లగా చనిపోయిన మానవుని 

పట్ల యెందుకు చెల్లదు? | శోశగా యెన్నడమనేది వ వర్గ తభావమే గాని యిరవై నాల్లు 

గంటలూ (కోన యదు రుగా కూర్చుని | వొస్తున్నదల్లా మంటూ ఉండాలనుకొనడం 

జగ భ్, గొ a a ae ఛ్ ఫ్ జ ' ~ i సరికాదు. నూరన విభిన్న విభక్సక్టంతాలుగా ఆ శ్వాసాంత పద్యాలు (వాయడం 

మవోనుథన సారామృత 0 



CXX నారదీయపు రాణ అమృతనవనీతం 

అతను తిక్క-నాదులను ఆదర్శంగా తీసుకొనడం వల్లనే జరిగిఉంటుంది తప్ప మరి 
వేరుకాదు. నిర్వచనోత ర రామాయణం, దశకుమార చరిత్రలోని ఆశ్వాసాద్యంత 
పద్యాలకు పట్టిన నిరర్థకత్వం అనన్వితత్వం. |పభావతీ పద్యుమ్నం లోని [పథ మేతర 
విభక్ష్యంతా లైన ఆళ₹స్వ్వానాద్యంశ పద్యాలకు నైతం పడుతుంది. 

షష్ట్యం తాల విషయమై ఆశ్వానాద్యంత పద్యాల విషయమై తుదకు 
నంబోధనాంతాల నిషయమై కూడా యింతగా చర్చించవలసిన విశేషూలుండగా 
కృత్యవ తారికలు గాని పూర్వా వర పద్య గద్య సమన్వయాలు గాని వేటినీ పరిశీ 
లించకుండా షష్టరం తాల చరి[త్రకు పూర్తిగా విరుద్ద మైన విషయాలను పమష్ట్యంశాల 
చరిత్రగా (వాయడం విచారణీయమైన విషయం. (ఆం|ధ| పభ-దినవ (తిక కి జూల, 
1960.) 

ఇంతకూ యీ షష్ట్యంతాల చరితను దృష్టిలో 'పెట్లుకొన్నప్పుడు కేశవ అభి రలు లు 
నామాదుల్నవె  ఆధారవడి అవతరించిన షష్ట్యం తాలు నరనీింహాకవి రచించిన 
నారదీయ పురాణంలో శీకృవ్ణ పరంగా నార్గకమై వీర చింపబడ్వాయ నే చెవృవచ్చు. 

ఆస సో య . వరి అర ఇం న్స" ఇగ 
నారదీయ పురాణం శ్రికృష్ణాంకిత మెంది కాబట్టి యిందులోని వష్ట్యంత పద్యాలు 
నైతం (శీక్ళవ్ల వర్ణనాత్మకాలై ఉండడం రూవంగా షష్ట్యంతాల సంజనిత తానికి 
సార్థకతను నమకూర్చాయనే చెప్పవచ్చు. 

క్టఖ్టావతార వర్ణనలో అత్యంత శక్తివంతమైన శననవాజ కవితా 
మాధుర్యాన్ని, .న_దువ్యూన్ని నరసింవాకవి బహుముఖాలుగా చూపించాడు, 
(ప్రబంధకవుల పోకడలను నునన్ఫురణకు తీసుకొని రాగలినట్టుగా తన కవితా 
'ధ"రంధర్యశ్వాన్ని [పక టించాడు. మధురాపురవర్లనాపరమై నరసనసింవాక్షఐి శోబ్ది 
శకికి |పతీకగా నిలువగల యీ? (కంది పద్యాన్ని తిలకించండి. 

(శ్రీ రాజవళ్యమై (శ్రీ) రాజవళ్యమై 
యఖ లలోకముల వీఖ్యాతింగాంచి 

కల్యాణ ఛామమై కల్యాణ ఛామమై 

యజఖ్రలలోకముల విఖ్యాతిగాంచి 

సుమనోభిరామమై సుమనోభి రామ మై 
యఖిలలోకముల విఖ్యాతిగాంచి 

సత్కళా పూర్ణమై సత్కళా పూర్ణమై 
యఖిలలోకముల విఖ్యాతింగాంచి 

వాజ్మయ మవోధ్యముని 
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[పబలె( (భాంతా[భ శుభ్రతరంగి ణత 

రంగ రంగన్నవో ఫాన రాజి రాజి 

తా జర పయస్సుధాలవ నాంచితోచ్చ 

గోపుర (శ్రీలనగు మధురా పురంబు. 

కృతిపతి అయిన (శ్రీస్ఫష్టైవతార వర్తనానంతర౦ం కథా పారంభం కాగా 
£9 లల 

మవార్దులు (శ్రీమన్నారాయణుని దర్శించి నుతించి యావవ శైల మేత 
యి ఆ గి రుల అం 

గా | ఈ జో శి nA WP మావోత్మా న్ని గురించి బివగించవలసిందిగా (పార్ధిన్తారు, అపుడు [్మ్టువు 

క శ నాలి 4 వా స న OE విన యాదవ శెలతే[త మాహా తా ర్టన్ని బ్రహ్మా స త్కుమూారునికి వివరించగా 

ఆ నత్కు మారుని ద్యారా నారద మహరి 'జెలుసుకున్నాడనసీ ఆ నారదుడే ఆయా 

యాదవ_శెల మే తమాహోతార్బ్య్వ్బాలను మీకు నివరంగా తెలియ వేసాడనీచెప్పి సిష్టువు 
ద. (టి అంది (an 

అద్భశ్యమవు తొడు. ఈ విధంగా క ఖా పొరంభం కాగా ఆ తరువాత నారదుడు 

మహారులకు (పత్యవమై యాదవ లకే[త మూహోాత ఎక? వగన పేరుతో యీ 
అ. అ ఈ రుం _ లి ఇం 

మొత ౦ నారదియ పురాణ విశేపాలను చెప్పినట్లు సృషపడుతున్నది. కాగా యో 
0 శ్ ౧౧ రి 

సురాణం మూల గంథం నారద పోకమై నారదీయ వురాణంగా అవతరించింది. 

(చూడు- తె. నార. వు. 19, 0, 93, 94, 105 పుటలు) 

నారదీయపురాణం-|శుతులు 

శుతి నతి పురా గతిహాసాలన్నది సం్రప్రదాయనిద్దంగా అనాదికాలం 

నుంచీ వస్తున్న అను[ కుత వాక్యంగా గతంలో “పేర్కొనడం ఒరిగింది. తత్కార 

ణంగా పురాణాలలో గాని వాటి సంగవారూపంగా అవతరించిన ఉపపురాణా 

లలో గాని వేద పొమాణ్యం గురించి 'పేర్కొనబడ డంలో ఆళ్చర్యకర మైన 

విషయమేమీ లేదు. 

అయితే [కుతి (పామాణ్యం దృష్టితో చూ చినప్పుడు ఆర్య | దావిడ భావూ 

కుటుంబ భేదాలను అనేకమంది పరిళోధకులు విభిన్న మైనవిగా పేర్కొనడం జరిగింది. 

ద రూపంగా మూల | దావీడ భామాకూ (పొచీన సంస్కృత ఛాపకూ సంబంధం లేదని 

"పెక్కుమంది భాషాశాస్త్ర వేత్తలు ఒకానొక విశిష్టనిర్ణ యానికి రావడ ౦కూడా జరిగింది. 

కాని గత వదిసంత్స రాలుగా ఆర్ష విజ్ఞూన ౦ దృష్ట్యా సృష్టి-మానవ జాత్ఫ్యుత్చ లి - 

భాసోశ్చతిి-భాపోత్చ తి కి మూలభూత మైన ముఖయం త్ర (పకియా సంచలనాది 

విశేషాలను మూలాధారంగా చేసుకుని నేను చేసిన అగాధమైన పరిశోధనలవల్ల 

ఆర్య (దావిడ భాపాకుటుంబాలు ఏకైక కుటుంబకాలన్న సంగతి తిరుగులేని విధంగా 

నిరూపిత మైంది. ఈ స ళ్యా స్వపణాలత్యంతో నృత్య సంగీ తాలలో-ఛందో విశేషూ 

అలో-రసాలంకా రాదులలో__“మార్గ-దేశి” భేదాలు లేవని బేళి మార్గాంతర్గత 

మవోమథన సారామృతం 



0౫! నావదీయపురాణ అమృతనవనీతం 

యా 

4 అమి అ లు ల జు 44 a అవకాళం లేదని విన్నష్టంగా అజేయమైన పద్దతిలో నా పకికోధనారచన మార్గ- 

మెన ఒక భాగమేనని యీ రూవంగా ఆర్య | దావిడ భామోకుటుంబ భేదాలకు 

దేశి” గంథంలో నిరూపించి ఉన్నాను. ఈ [గంథంలొ నే “ోమార్ష-దేశొ భేదాల 
ఆవి ది అ ఇగో వాలా అనో పే (| జ బరుతొ భాపాపరంగా నైరం ఆర్య (౯ వీడ  భావాకుటుంబాల థిన్న త్వాన్ని 

వక్కా-ణించె అవకాశం లేననికూడా నేను నుర్భుఢంగా సూవ్మరూపంలో 

వెల్లడించాను. భాపావరమె బవుముఖమెన నామహాతర పరిశోధనా, గంథం య యా రా అధి pn 

వెలుగు చూ సే శే తప్ప యో ఆర్భ| చావిజ భాషా కుటుంబ భేదాలు రూపుమాయను. 
అయితే యీ సందర్భంలో [పాచినకాలంలోనే ఆరి | దావిడ భాపాఖేచాలు లేవన్న 
దృష్టితో నరసింవాప వి నారదీయ పురాణ అవఖారికలో 

@) పరాంకుశ యోగి శేఖరులను * 
1 

(నార.2 వుట. " పి 

అని ఘంటాపథంగా పక్కాణించాడు. అలౌకిక వాజ్బయం౦గా అ పొరుషేయోాలుగా 

భావించబడుతున్న సంస్కృత సెదాణను (శీ సరాంకుళ యోగి [దావిడీక రిం చిన 
ap) 

ధా పద్య పాదంలో నరసీంవాకని నూటిగా వక్కాణించాడు. వెవవమకనుణె 

(దావిడ 'పదాధ్యయన వరుజెన నరసింహాకవి (చావిడ వేదానికి మూలం సంస్కృత ల యె 

వేదమే నన్న సంగతిని విస్పష్టంగా పెర్కొన్నాడంశే దీనిని అంత తేలికగా మనం 
తోసివుచ్చడానికి ఏ మాత్రమూ అవకాశం అదు. అసలు (ద్రావిడ వేదాన్ని పాణ 
అల ఫి ww ఆ ఆ ఆస ప అల జ ద CRE [పదంగా భామంచ ఒన ధల మళన్థులే Vou yi వచాలను (దొంద Oras మార్చా 

రనే అభిపాయంలో ఉన్నప్పుడు ద్రావిడ వాజ్మయానికి మూలభూతం శిరో 
మాణిక్యం వంటిరైన |చావిడ వేదానికి స్వతం|త (పతిప ల్ని లేదని యెలుగె త్రి చాటి (sn య టు అంటి 0 

నకుకచా ! "కాగా సంస్కృ "సేచాలు మూలంగా అవతరించిన ఆర్య భా మాకుటుంబం 

| దావిడ వేదాల మూలంగా అవతరించిన (దావిడ భామాకుటుం బం విభిన్న మైనవని 
మనం చెప్పడం చాలా దుస్వావానమే కాగలదు. వరాంకుళశ యోగి వేదాలను 
దావిడంగా మార్చారని స్పష్టంగా వక్కా ణించిన నరసింపహాకవి వాక్యం కేవలం 
నరసింవాకవి పరికల్నితమని చెప్పడానికి అసలు అవకాశమే లేదు. అందువల్ల ఆర్య 
(దావిడ భాషాకుటుంజాలు యే శె కా లేనని మనం నిస్సంకోచంగా నిర్ణ యించుకొన 

వచ్చును. 

సంస్కృత వేదాలను పరాంకుళ యోగి దానిడికరించారంకే (దావిడ వేదం 
క ంరే సంగత పా చీనాలన్న నంగతి నిరంంద x న కంశు సంస్కృత వేదాలు (వె చీనాలన్న సంగతి నిర్ద్వంద్వంగా నిరూపిశమవుతున్న ది. 

“అయితే సంస్కృత శ్రుతి, సృృతుల మూలంగా అవతరించిన పురాణాలలో ఆయా 

వా జయ మవోధ్యతుని 



నారదీయపు రాణం.. శుతులు 0౫5111 

| భుతి, సతుల (ప పనక్షలుగాని "నాటి (ప్రామాణిక తలుగాని పురాభోవపు రా ఆ్రాల్లోో 

సెర్కొం సబడ శంలో వి ఏ శేసంణీదు  DonyyS చేదాలకంశు అధునిక యైన (రావిడ 

వేదాన్ని ప పు ఏ రాణోపపురాణాల్లో- “క్ర తక అంచి విష; వసురాణాల్ చె నొస సర పామా 
a £3 ~ 

ణంగా ఉదావారించర్త్ల పోకడల అనలే విశేనంగేణు. వివిధ నృక్కో ణాలలోను 

[పొమాణికత అ|పానూణికశలు సహజంగానే మనకు (స కణమవేశాయి. కాగా 

పురాణ శవప్పురాణ పొజ్బ్బయం ద్ద ష్టప్ చూచినా | దాం ఫ్డ వేదానికి (వొ మాణ్యత 

కాని విశిష్ట? పరిగణన గాని లేడని స్పష్ట పడుతున్నది. “కాగా ఆర్య భాషాకుటుం జేర ర 

మైన దొవిడ భాషాకుటుంబ 'వావం [త్ కసి రా జసబడగ్ తప్పదు. 

గంలో వేదాల ఉ ఉత్పత్తి తి గురించి కొంట త చర్చించడం జరిగి ది. మామూ 

లుగా మనం వేదాలు నాలుగూ బహ చతుగ్భుఖాలనుంచే వెలువడ్డాయని 

అనుకొొనడం జరుగుతున్నది. అయిజీ అసలు 'తయీవేదా?' అన్న వాక్యం 

"వేదవాక సింగానే మొదట వేదాలు మూ జేనన్న నంగఖి స సృష్ట పరు స్తున్నది. అయి తే 

మొట్ట మదట బుగ రజ మాసా మపదాలు మూడూ (బహ |తిముఖాలనుంచి వెలు 

వడ్డాయనీ “కాగా కః మూడు వేదాలూ [దివా మూడు ముఖాలనుంచే వెలు 

వడినా ఈ పేదాలలోచే ఉన్న ప్డిథ అస | (పదో నాగ మం ళా అను నినియోగంచ 

డానివ్ (బహ్ము తన నాలుగవ ముఖాన్ని ఉపయోగించాడని శ దూూపంగా విషిధథ 

మం [ల తంత యం త DS యాలను టి అవాలాలైన శమం (తాలతొ క అధర § 

"వేదం రూపొందిందనీ మనం భావించవచ్చును. కాని (తేతన్నుగై పురూరవుడు మొట్ట 

మొదట ఏకెః గా ఉన్న సేదాన్నీ మూడు పచాబలుగా విభజించినట్లు 

భాగవతం "పేర్కా ంటుస్ఫ ది. అయి కే వేదాలు తొలి వాక్కులుగా 

"పర నబడడంవల్ల అపి [బహ్న్మా చతుర్ముఖాలనుంచి అవతరించాయ నే దృష్టితోచూ స్తే 

భాపోత్స త్రి కి మూలబేవళ (బహ్మాగా మనకు గోచరిసాడు. కాని మన (గంథ్రాలు 

సరస తిని వ్ద గ్ట్లి! స్నింటి! మూ భూతు: రాలుగా గడ్ ంకూడా గ ద్దు. అయినప్పుడు 

భాషామూఅ. చేనతాన్యవ్య (బహ్మానుంచి సరస్వతికి సం[క మిస్తుంది. సరస్వతి 

(బహ ముఖ'వాసినిగా వ త్రంపబడడ ( వల్ల యు జక జ్ర నాలుగు పదాలూ* |బహ్మ 

చతుర్ముఖాల లఅనుంచే వెలువడోనా అగ ఇ వోణీ ముఖస్థాలుగా అవతరించినట్లుగా చెప్పక 
(7 

తప్పదు. అయి#ః వీటికి విరుద్దంగా అసలు భామలకు మూలక ర్ల వు "'హేళ్వరు జే నన్న 

వాద 6 మనొరటీ ఉన్నది. 

LE పత అవసా నే నటరాజరాజో ననాద ఢ కా ౦నవ సణావారమ్ 

ఉద్దర్తు కామస్సనశాది సిద్దా నేతద్విమ ర్ఫే శివనూ|త్రబాలమ్ 

అన్న | పాచీన సం| పదాయసిద్గ మైన a 0 [(పకారం మ హేశ్యరుడు సనకాది మవా 

రులను అను గప్ హాంటే ఉద్దేళ ్ట్ంళ్ తో నృ తావసానంలో పధ్నాలుగుసార్లు తన 

ధేశ్యాను వాయించగా ఖః కు ముూలభూశా లె న అతర సముచ్చయాదులు అవత 

రించినట్లు "తేట తెల్ల మవుక న్న ద. ఈ దృష్టా భాపకు మూలభూతుడు మ పశ్యగుడు 

మవోమధథన సూ రామృ గం 



యయ నారదీయపురాణ అమృ తనవనీతం 

"కాగా భాపామయనమైన వేదాలకు మహేాశ్యరుడే మూలకారకుడు కావలసి 

ఉన్నది. భావ.లేనిచే 'వేదం లేదుకదా. భావ మ హేశ్వురవర మెనప్పుడు వేదమూలకత్వం 

(బహ్మాకు చెందడంలో జౌచిత్యం కనపడదు. లేదా వెదమూలకత్వం చతుర్ముఖ 

అ్రస్మాకు చెందినప్పుడు భాపామూల కారక త్తం మహేళ్వరునికి చెందడానికి సీలు 

లేదు. ఈ వివయాల గురించి కొంతవరకు నేను నా “మార్గ దేశి” పరిశోధనా రచ 

నలో వివరంగా చర్చించి వున్నాను. 

అయితే (బహ, విషు, మహేౌశ్వరులలో విష్ణువుకొక విశిష్ట మెన [ప త్యేకత 
(5 ణ 3) రి DE: 

ఉన్నదని గతంలో నే నేను సాధికారంగా ఉటంకించాను. దీనికి తగినట్లు వేదాల 

మూల'కారక త్వాన్ని అటు మహేళశ్వరులకుగాని ఇటు వాణీ చతుర్నుఖులకుగాని 

చెందనివ్వకుండా నారదీయ పుశాణంలో వేదాలకు మూలభూతుడు (శ్రీ) మవో 

విష్ణువెనని విష్ణుని (బహ్మాకు పెద విద్యలను నేర్చాడని స్పష్టంగా పర్కొనడం 

జరిగింది. (శ్రీవారి నాభీకమలం నుంచి చతుర్ముఖ _బవ్నా ఉదయించిన 

తరువాత [బహ్మ “హరః ఓమ్” అని వేదానికి ఆదిళూత మైన అక్షరాలను ఉచ్చరించగా 
ఇల్లీ a 44 ఇర అగ జో లో త ౧ .రొ ని భి మహా విష్లువు ఇట్లు [పసణవంబుఏలుకు నాత్మబుం గృపాద్భ ష్టింజ చి భగవంతుండు 

వారించి నాలు వేఠంబులు నరంబుతో నభనింపంజీసె రవానగ౧ం బెదియు( [బిథమ 
యి [| థి a fe 0 

ప్కుతునకు( [బయ శిష్యునకు ఇెటిగింపరానిదిలేదు గావున సర్వంబు బోధింపవలయు” 

(నార. 97పుట. 18 వ) అని సిష్టువు | బ్రహ్మకు అనేక రహస్యాలు చెపుతాడు. నారదీయ 

పురాణంలో నే "వేరొక సందర్భంలో కూడా “వ కుంఠనాథునిచే నాకా త్మారంబున 

(శుత్యంత జీర సాగరమువలన సముద్భూత సారంళై విధాతకు నువదేశంబయె 5 

(నార. 878 పుట. 247 వి అనీ [శుతిసారాన్ని విధాతకు విష్ణువువ దెళించినట్లు 

మరొకసారి వక్కాణించడం జరిగింది. అంతేకాదు. (బహ్మ్ విష్టోవదిన్ట మైన వేద 

విజ్ఞాన సంభరితుడై సృష్టి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నా [పళయాంతంలోనో 
మరొకప్పుడో రాతనుల బాధకు గురై కాని యితర విధాలగాని [బహ్మ వేద 

న్్ అం క టం క ఆ అట విజానాన్ని కోల్పోయి నృష్టిక ర్శను నిర్వరి ంచడంలొ పెక్కుసార్లు నిన్సృవోయు 

డయ్యాడు. అప్పుడు శీమవోపిష్టువు మత్స్య, హయ[గీవాది అవతారాలను యె త్తి 

వేదాలను అపహరించిన రాక్షనులను నంహారించి తిరిగి దిహ్మకు వేదవిజ్ఞాన బిక్ష 

పెట్టి [(బహ్మ చెత సృష్టిక ర్మను యధావిధిగా నిర్వ_ర్హింపచెసినట్టు "పక్కుపురాణాలు 

"పేర్కొంటున్నాయి. 

ఈ దృష్ట్యా వేదాలు [బవ్మా చతుర్ముఖాలనుంచి మొదట వెలువడ నే లేదని 
(బహ్మకు సార్ధకంగా మవోవిమ్ణువు వాటిని ఉపదేశించాడని నృష్టపడుతున్న ది. కాగా 

వేదవాజ్మయ మూలకత కిం ఇటు (బహ్మ సరన్వతులకుగాని అటు మహాళ్యగునకు 

వాజ్మయ మవోధ్యక్షుని 
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గాని చెందకుండా | శ్రీమహావిష్ణువు కే చెందుతున్న ది. భాపానుయ మైన 'వేద మూల 
(sR 

కత్వం విష్ణువు ర చెందినప్పుడు భామా మూలక సిం మాతం ర్ 'ష్షువుకు చెందదా |! 

వేదాలకు మూలక ర్త మ'హేళ్వరు జే అయినా, సరన్వ జే అయినా, 

చతుర్ముఖ (బహూ అయినా, ఆ (శ్రీమహావిష్ణువే అయినా వేదాలు వేదాలే. 

వేదాలు "దె వీయాల, “ అనంతా స చేదా” అన్న పేదవాకాం [ప్రకారం "దేవ 
యా బి 

వేదాలు, అనంత శాఖాగ్మశాలు. ఈ వివయాన్ని నార దీయపురాణంలో 

నరసింవాకసి ధ ర్మాధర్మా ఖిమాన "దేవతలు ఆగ్భవృత్ని | ఫళారం గురించి ఇ ప్పే 

నంద ర్భంలోో “మూకు సాతీ యనంగళాఖ వేదాధభిమానము గలిగిన నిత గ్రదేవ త్, 

ఈ నిన్యదేవశ సలికీన పల్కు శంకించ రాదు. నిరామయ మైనది, ” (నార, ౪99 వుట. 

49. న) అని పదొలు అనంళాలుగా “ఫే రానా దు. ఈ అ నంగ కాలంలో అనంత 

వేద విజ్ఞానం బహుముఖంగా వ్యా ప్పి చెందినపుడు అపొరుేే మయ మైన అమర 

వొజ యం పారుహేయ పొజ్బయంవ లె మానవుల నోళ్ళల్లో పడి నప్పుడు వాటిల్లో 

aR) 

మార్పులు వచ్చి పిథిన్న సిద్దాంత వ్ీధ శా లె న విషయాలు విరుధ్గా రాలు తొంగి 

చూడడం అగవాజం శాదు. కాగా వేద నాష్టఖ ర్య నాలలో గాని, సతుల |పవచ 

[భమ [వమాదాలవళ్ల కానివ్వండి, మరొక కారణంచేత కానీవ్వండీ కొన్ని కొన్ని 

నాలలోకాని భిన్నశ్వుం గోచరం కావడం అబ్బుగం కాదు. ఈ దృష్టానే “ హారి యీ ఖీ రు డొ) 

వొనరంబున భుజింపుమను వారు నత్చుగుషులు గారు. భుజింపుమనినవి స్థృృతులుగావు. 

వేదములు గాను.” అని నారతీయసురాణం (279 పుట. 70 వ స్పష్టంగా 

ఉగ్గడించింది. దీనినిబట్టి సదపొళాలలోను, స్మృతుల పాఠాలలోను విభిన్న 
భావాత్శకాలైన పాఠాల్నూట్లు మనకు తేట అెల్లమౌతున్నది. అపౌరుషేయ మైన 

"పదవా బ్బ యం మానవుల స్రీ ఖ ల్లో కీ కడిన చరువాత "అది ఎంత చేవ వాజ్మయం అయినా 

"జెఫ్రీ బంరూలై న శక్కులులేని మానవుల నోళ్ళల్లో పడినందునల్ల కేవలం అర్హ 

భావాలలోనే కాక శ ద్ది స్వ రాట పీవయాలలో _“సెతం విభిన్నత్వం మహర్షుల 

కాలంలోనే తొంగిచూచింది. ఈ విషయాన్ని నరసీంహకవి “ విగ్ణరంబగు 

యబుర్వేగంబునుంబో ౪ స్వర హీనంబగు సామంబునుం బోలె బదహీనయగు 

బుక్కు. నుం బో (నార, తీ08 పుట 191. వ) అని యజుశ్వేదంబులో విన్వరత్వం 

యేర్చడినట్లు, సొామసేదంలో న్వర హినశ్వం చోటు చేసుకున్నట్లు, బుక్కు_ లలో పద 

హీనత్వం సైతం తొంగిచూచినట్లు స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. స్వర హీనత్వం 

"వేరు, విస్వరశ్వం చేరు. అసలు స్వర మేలేక పోవడం స్వర హీనత్వం కాగా, దుష్ట 

న్మరాలేర్పడడం ినంరం అనబడుతుంది. పురమే లేనప్పుడ ౦తఃప్పురం 'యెక్కాడ 

వుంటుంద న్నట్లు, బుక్కు. అలో అసలు పదమే లేకపో తే మనం స్వరం గురించి చెప్ప 

గలిగించేమీ ఉండదు కదా! వేద వాజ్మయంలో విన్వరత్వ మే 'యేర్పడినా, స్వర 

మహామథన సారామృతం 
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హీనత్వమె యేర్చడినా పవ (భష్టతయె కలిగినా శేవల మానవ దృష్టి తోకాక 

ఆర్ష విజ్ఞానం ద్భష్యా చై వఏీయ దృక్పథంతో చూచినప్పుడు చేవళ్వానికి, 

ద త్వానిక్ భిన్నత్వం గోచళంకాదు. అర్హ భావూ వాజ్మయ విజ్ఞూనా లను దృష్టిలో 

పెట్టుకొని మనం పరిశీలించినప్పుడు నంగ వదచాదుల అనులోమ, విలొమత్వాలతొ 

అనలై న ఘన న్వరూపం నిరూపితమౌతుంది. ఒకానిత సం దర్భంలో “ ఘవము 

ఘనమని ఘనాఘనమని ఘన ఘనమ్ముగ చిరుగు ఘనుజే జటా వల్లభుడవు 

నతండే నిటాలాతుండగు నతండే” అని నేను [వాసన చరణం 

నిజమైన చేవ వేద ఘనాపాఠిత్వానికి నిర్వచనం. అ“లు ఘనా పాఠిలోని ఘనాశట్లా. 

రమే తెలియని వేదపండిశ నామకులు చేవవేద స్వరూపాన్ని కాని, వేదబేవ స్వరూ 

పాన్ని కాని గు ర్హించగలరనుకొనడం హాస్యాస్పదం కాగలదు. “దేవ” ఛ జాన్ని న్వరా 

కో పాటు అత రాలను _సేశం న్యత్య_ సం చస్తే “వేది శబ్దం రూపొందుతుంది. ఇదే 

విధంగా “వెద” శబ్లూన్ని "స్వరాలతో పాటు అతరాలను వ్యత § చం చే సే “చేవోశబ్దం 

రూపొందుతుంది. వేద అనుష్టాన పద్ద తిగాని, ఆర్ష విజ్ఞాన రహ స్యంగాని యూీా వ్యత్య న 

పదతిలో నే వరిగర్భిప మై వున్నది. ఈ రవొస్యాన్ని దృష్టిలో పట్టుకొ నే "వేదాలు 

cl వీయాలుగా పేర్కొనడం జరిగింది, మానవాళి అజ్ఞూన౦ంవల్ల పొరపాట్లు దొర్ల 

వచ్చును గాని, |భమ్మప్రమాదాలకు లోను కావచ్చునుగాని, యేమైనా చేవ వేదాలు 
దేవవేదాలేగ దా ! ఈ నిషయాన్ని నరసింహకవి " “విష్టుమహామ---ఉభయపద ప్రా ప్రి” 

అన్న విషయాలను వివరిన్తూ “మహో చార్య, నుశీలత్య, వాత్సల్యాది నిజసద్దుణంబు 

లతో గూడినవాడై నర్జదౌవవోద హ్యృూాదయాన్లోదముచే సిద్ద చతుర్దశ మవోలోకంబు 

లందు (శ వెకుంఠ శ్వేత ద్వీప ఉరాబ్దుల యందును” (నార, లీరర_వుట, 19లె_వ) 

అని వేద దేవత్వాన్ని విన్నష్టంగా వక్కాణించాడు. 

నరసింహాకవి విథఖిన్నా లెన వేద విషయాలను వీవిధ సంద ర్భాలలో నారదీయ 

పురాణంలో వివరించాడు. కాలచక్రం గురించి వర్ణిస్తూ అది అధోముఖమె పరిభ 

మిస్తూ ఉంటుందని, డ్రగుణాక్ళక మై మిన మధ్యభాగ నాభి మిళిత మె ఉంటుందని యీ 

[కింది పద్యంలో స్పష్టంగా పర్కొన్నాడు: 

““ఘనతరమయి యనంఖ్యమయి బహ్మలోక 

మే "నట్ట వరవ్యోమ నమురయ నెద్ది 

యదియ విశుద్ధ తత్వాఖ్య తత్వంయబును 

షిరమున నామించి చెలలగనది (తి 

వ పాదూతితదురు శరిపాచూ కర భాగ 

మధ్య చే క నమాశ్రయమున? 
దగునతర్కా- గద్భుత తరళ క్రికంబుగ 

వ్యయముననై న కాలాఖ్య తత్వ 

వాజ్భయ మహాధ్యతుని 
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మది యటభోముఖ చ కమె యంటి తీటు(గు6 

బరగు దదవస్థలీ మధ్య భాగ నాభీ 

మీళత మె [లీ గులా యె మెలల” నాయ 
ద. (రో 

99 
జందులకుస స యంగ శక గం నెదాగి, 

(sn 

(i 
గ 

(నా ప్రా ఏ'/0-వుట. వ! శప) 

ఇందులో "రంల త్రో (శీ సాళ్ల ఖఏఖభాసం గురించి నరిసీింవాగపి న! Yaw: "వేర్కొ 
రు 

న్నాడు. Po ద Ua కులం కలి స్తే ఒక నమూగమని, కెంథు మాసాలు ఒక బుతు 

కృష్ట భేదాలు! “రెండు నఖూలనీ సట కాళ ంనుంచి అండగుూ భాపీన్తున్నారు. 

నీజూనికి రెింఠథు మాసాొలోొక' బుతు వెన ట్లుగా, రెండు బుతువులు ఒక నాభికాల మె 

కాల స్వరూప స్వభా'వాలనుబట్ట ఆగు బుతువులను ౦ జేసీ బుతునుల కొక నాఖి 

వంతున మూడు నాభులుగా.-ఉస్ష్ర నాఖ, జలనాఖి, $సనాభులుగా- వేవర్షి గు రి డచ్చి 
. os జే ల 

యూ [కీందె ము గై ఎద మం! తాలొ ఒక టీకి 'రెండునార్లు (ప్రక టింబాడు. 
ల ౮ 

దాది స్ట bs యమః చ [క మేకం 

| గీణినభ ఖభాంనిన ఉతి. చ్చికే రత 

(బుగ్వే.! మం.24 నూ 50.468 బుక్కు. ) CMe] 

(తినాభి చక మజ) 'మనర్వుం 

య (తమా వి శ్వాభువనాధి తస్థుః 

(బుగ్వే "సం, | మ మం.164 నూ కంప బుక్కు ) 

ఈ నాభికాల విభజన గురించి మన (పాచిన ఖగోళాది శాస్త్రవేత్తలు యెక్కడా 

(పన్తావిం- చకపోవడ౦ చూ "సే మన వేది జనం యెంత దుస్థితికి దిగజారిందో మనకు 

"తట తెల్లమి తుంది, కాలంలో నాధి భాగం గురించి గతంలో (ఆం (ధ్మవభ-దిన 

పత్రిక .9.9-1962) ఒక వ్యానంలో నేను వివరంగా చర్చించి ఉన్నాను. ఈ 

(తినాభి కాల విభజనను దృష్టిలో "పెట్టుకొనే మన సామాన్య (ప్రజానీకంలో నాలుగు 

మాసాలు. అంట శెండు బుతువులు ఒక నాభి అయినట్లు నాలుగు మాసాల 

కాలం ఒక 'కాలవిభాగంగా - వేసొకాలం . వర్తాకాలం - కీతాకాలంగా చిర 

"కాలంగా వ్యవహారంలో పాతుకొనివున్నది. ఈ |త్రికాలనాథి వ్యవస్థ ఇటు 

సామాన్య (ప్రజానీక వ్యవహారంలోనూ, అటు బుగ్వేదంలోనూ సకృత్తుగా నార 
దీయ వురాణంవంటి (గంథాలలోను నిలిచి వున్న దేగాని, యీ మధ్య అవతరించిన 

మవోమథన సారామృతం 
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శాస్త్ర వాజ్మయంలో మాతం మటుమాయ మైపోయింది. ఇదే సాభికాల విభాగం 

గురించి మహాకవి కాళిచాను చన కుమారసంభవంలో పార్వతితపోవర్ష్య నా సంద 

ర్భంగా శెషాత్మకంగా యొ [కింది శోకంలో ఉటంకించాడు:.- 
ఇల ౧m 

“స్టిశాః కణం పత్ముసు తాడితా ధరా; 

పయోధరో క్సేధ నిపాత చూ ర్షి తాః 

వ షం ఇం వసే జా 
వలీషు తసి ఫ్! స్టలితాః (ప నేది దే 

చిచేణ నాభిం (పథ మోదబిందనః 

(కుమా. ్_నర్ల, బి4_ శ్లో) 
గ య 

మేఘాలు ఒకదాని నొకటి ఒరుచుకొనడం ద్వారా మొట్ట మొదట బృవా త్తర బిందు 

వుల రూపంలో చునుంచి వర్షం | పారంభమవడం౦, రానురాను కిందికి వచ్చేసరికి 

చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడిపోవడం, వర్గం కురిసిన తరువాత భూమిమీద వివిధ 

(వచేశాలలో నీరునిలవడ ౦, తిరిగి అది సూర్యరశ్మి కారణంగా ఆవిరి గూవందాల్సి 

మూలసానానికి అంశే నాఖిస్తానానికి చేరుకుంటుందన్న విశిష వైజ్ఞానిక శేషా 
థి ' థి లు రు భా ౧౧ 

రాన్ని మల్లి నాథ సూరి గు ర్హించక పోవచ్చునుగాని పదవిజ్ఞాన (వతిబింబక మైన యీ 
a ౧ ఆది ఖా రా 

కోకంలోని శేషోర్గాన్ని విశిష్ట శబ్ల |ఫపయోగాలను మనం కారని తోసిపుచ్చలేము. 
య ౧ 0 ఠి ౦ (౨ 

నరసింవాకవి |శుతులతోపాటు స్మృతుంను సైతం [పామాణికాలుగా 

గహించాడు. “ధర|కుతి న్మృతి వైరుధ్య తరము చెత్య సేవనాదిక కర్మముల్ 

a ల్ (నార. 44లి_పుట, 219-_ప అని కేవల శుతి వై రుధ్య 

కర్మలనే కాక స్మృతి వైరుధ్య కర్మలను సైతం ఆచరించే మూఢులను తిరన్కరిం 

చాడు. “అఖిలము నేనె నాకంశు నన్యం 'ెద్దియును లేదన్యంబు గలదనుట 

వేదో క్తంబు గాదు. ద్విజుల మెన మనకు పేదమపమాణ మనరాదు. వేద |పామాణ్య 

విసంవాదము బహువాదులకుంగలదని వినంబడియె, లోకాయతనాగత 

కాణ్రాదులు” (నార. 480 - వుట. 169-వ) అని వేదామోచాన్ని తిరుగు 

లేని వేద (పామాణ్యాన్ని ఒకసారి చేరొనడమే శాక “కుతి |పామాణ్య 

విశ్వాస పరత వైదికాచార రుచియు వేదాంత వేద్యుంజై న వారియందు భక్తి 
యనల్పతపము (నార. 440. పుట. 210-ప) అని వేరొకసారి వేద |ప్రామాణ్యాన్ని 

వునరుద్దాటించాడు. అంతేకాదు. వేదాలు సత్కార్య పరాలని, సత్సలదాయశకాలని 

“సమ స్ప వేదంబులును గార్యపరంబు, | శేయస్సును గార్యపరమే; (శ్రుతి తాత్పర్య 

గోచరమైన |శేయన్సు చడానికంచు మరియొకటి కాదు; (నార. 402. వు. 

క1-వ) అని విస్పష్టంగా ఉగ్గడించాడు. 
లు ౧ 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 
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వీభిన్నాలై న న వేదభాష్యూ లేవిధంగా ఉన్నా అ నేకార్థదాయకాలై, బహు 

ముఖాలై న వేద విషయాల ఆంతర్యాన్ని నరసింవాకొవి కొంత అకళం చుకున్నట్లు 

అద ఇన న్న . అగ = 
కన్ని స్తున్నది. పదాలు గూథార్థ కాలని, చిత ర్ధ కాలని, వివి ధార్ధ కాలని, కొన్ని 

సందర్భాలలో విస్పషంగా నరసీంవాక 9 వక్కాణించాడు. 
ఠి 

సాంగంబులై  సరవాగ్యంబులై న వేదంబులు చదివి వ్యుత్పతి లేశ జనిత 

తద్వేదార్గ వివేక లేఖలు గలవారై తద్చోధ శోధన నయములను గురుముఖంబులు 

వలనం చెలిసి యశేసమూ ర్తియైన స్వామిని సుగమార్థంబుగా నెబుంగంగలరు. 

మ. వారిపాదాబ్ద యుగంబు గొల్చి నరవాస్యాశేష వేదస్ఫుర 

త్పురుపో _త్తంస నిజాశయం బెటి€గి యుద్బొథామృ శాస్వాదు లై 

పర మోత్కృష్టుల జిని తత్సదర జః పట్టాభి శే పేఠంబుతో 

దురనంతామరు లన్న డుండెదరొ సాధు ల్మెచ్చ ప'తార్జులె. 

మ. అని యీరీతి దయాళు దిన్యనివవోత్యం తై క ళోచ్య కియా 

ఘునదుర్భోధ నివి ష్ట చిత్తుల వృథాగర్వాంధులన్ వేదని 

త్త నిరో ధార్థకరాత్ములం గని వినీతత్వంబునన్ (మొక్కు మ 

న్నన నీకించి (పియంబు వల్క, దగ 'బెన్నన్ సజ్జనుం డెన్న(డున్., 

(నార. 406-పుట-ర1-వ 52, కళి_వ) 

అర్హ విజ్ఞునమయాలై న వేదాలకు తద్విజ్ఞూన రహితులై న పండిత నామకులు 

వేదాలకు అ|పొమాణిశానై. న భాష్యాలు రచించి అసలు మనమవార్హుల "వేద విజ్ఞా 

నానికే యెసరు పెట్టారని నేను గతంలో అనేకసార్లు పేర్కొన్నాను. గత పదిహేను 

సంవత్సరాలలో నూ ఆం(ధ(పళ, గోలొండ ప తికవంటి దినప|తికలలో నూ, అనేకా 

లె న ఆకాశవాణి పనంగాలలోనూ (పొచీన వేదాలలో వున్న వరమ వైజ్ఞానిక 

రవాస్యాలను బహుముఖాలుగా, స్మ పామాణికంగా, తిరుగులేని విధంగా నిరూపిం 

చాను. ఈ దృష్ట్యా విద్యారణ్యుల వేద భాష్య మనబడిన సాయణభావ్యం సైతం 

(పత్యతర (పామాణికం కాదని నిర్ణ పంద్వంగా చెక్కు. వ్యాసాలలో నిరూపించాను. 

నరసింవాక వి ధర్మాధ ర్మాభిమాన దేవతలు, ఆత్మవృ తి |పకారం గురించి వర్ణించిన 

సందర్భాన్ని పురన్కరించుకుని వేదాభిమాన దేవతా. (ఫ్రసక్సి తెచ్చి తద్దేవతా 

తత్వ వేది యయిన వ్యాసమహర్షి చేత యీ [కింది విధంగా పలికించాడు. 

“వత్సా! యీ దుర్వాద్భగ్వాది జన్మ నిమిత్తంబు నీ వజింగయును ధ్యా 

కరంబులకు తుద నయారి రి శ్వ (పసి సిద్దిక్ "అకు నడిగితివి. విను; మిటువల వాదించు 

వాదులం బూర్వంబునందు నందిశేశ్వరుని చేత శపింప(బడిన చేవ ద్వేషులు భూమి 

మవోమథన సారామృతం 
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యందు బెక్కం|డు నిర్భాగ్యద్విజులై కు మేనస్సు ల లై. పుట్టి యయాధాభి దెక దేళ 

లేశులై తోచినట్లు వేదార్థ నిర్ణయమునందు నింతయని' యెడు పరిమితి నివేదంబు 

నందు నింతయన్న పరిమితిని, కూప కూర్చు సమానాభిమాను లై వేదాంత సాగరం 

బుల నసం ఖ్యేయంబులంగా నెటుగక చేవ మాయా మోహితులై శలంచిరి. నమ స్త 

"వేదంబులును గార్యపరమే కానలయుననీ తన్నయంబునం బలికి చేదంబునందును 

బదవాచ్య బుద్దిలోక వ్వుత్చ త్రి మూలమైనదియె; కార్యానన్విత నిచార్హ విషయమై 
© ణి ణి ఎవి యు గ ది ది దు 

లోక్రంబునందు( బవసంగతి లేదు.” 

(నార.40ప్ర,వుట బ్ [ప 

శః సందర్భంలో ([భాహ్మణులు రవర్వషుల్.. నిర్యాగ్య ద్విజులై కు మెధస్సు లె 

భూమిమీద పుట్టి వేదార్గ విధ్యంనం చేసారనీ నరసింవాక "వి సూటిగా వ్యాస మహా ర్థి 

చత చెప్పించాడు. 'నరసింహాకవి వెల్ల డించిన యీ యభ్మిపాయం నేను గత 

పదిహేను సంవత్సరాలుగా బహుముఖాలుగా పరిళోధనలు చేసి రచించి (పకటించిన 

అనేక వ్యాసాలలో, "రేడియో [పవనం గాలలో పొచీన వేద భాష్యాలు. | వత్యవర 

(పామాణి కాలు కావనీ నిరూపించిన విషయాన్ని సుడ్భఢ ౦గా బలపరు స్తున్నది. 

నరసింహకవి వివిధ వేదాలలో పరి శ్రమించాడనడానికి సాకీభూతంగా తన 
నారదీయ పురాణంలో వివిధ సందర్భాలలో విభిన్న వదమం[త భాగాలను ఉటం 

కించాడు. “ఆతృ-_చదేవ హోదుల” గుణించి వివరిన్తూ వేద పురుషుడు నాకు తెలుసునని 

ప్ప “వేదాః మేళం పురువం మహోంతమ్'” అనే వేద వాక్యాన్ని (నార. 927. 

పుట, లిక్-న) ఉదావారించాడు.. [బహ్మానిద్యా రహస్య వివరణ సందర్భంగా 

ఇలలోన దిహ్మ విద్యా 

క థితులకు. బునర్భవములు గలుగవు పరుండ 

వెలయు వారి నెజి(గి మృత్యు 

(వళయము దాంటునని |శుతి తిరంబుగబలికెన్. 

(నార. ఏపోగ_వుట, 40 ప 

అని | శుతి పమాణ విషయాన్ని పేర్కొన్నాడు. ఆ తరువాత “ శీ)విష్టుఛామంబు 

సనరావృకి, రహంతంబని పార్ధసారధి 'యర్గత్యా న నివర్తంతే తధ్గామ పరమం 

మి అని యానతిచ్చె.” అని “ఢగవద్గీతా వాక్యాన్ని ఉదాన రిం:చీనా “యేష 

వ. [బహ్మ్ వథా నేన పరంగళా ఇమమ్ మానవ మావ రంశతే” యను 

(కుతి యున్నయది గాన, బున రావృ త్తి రహితంబని పారస్ఫుర రాములగు వారికి 

పునరావృత్తి యెక్కడిది యని కొందజాడుదురు” అని (కుతి (పామాణ్యాన్ని 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 

N-ix* 
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వక్క్మా.ణించాడు. (నార. స్రీలిఏ వుడి', 41-3). అనంశరం ఈ (బహ్మ్ విద్యా 

రహస్య విమయకం౦గా నే ఒకవంక [శుతి (పామాత్యాన్ని 'ేర్కాంటూనే మరోవంక 

సూ, గ గం | క్; చ్చి ల (బవ శ్రనూ (గ E మాణ్యాన్ని నైత౦ వర్కా న్నాడు. 

“భవాదృళ [బహ్మా విత్చాద పద్మ సేవా సుధ లేక జామ మానవ ఫాంను 
ఆటో అలు గ్రి& దాం థి ఆల ఆ అటా రాలి (| జ్ / గ అల్లో ద ఇ : wn] 

లైన వారికి? (బజ్జి ప్తీ పుష్టత యమెక్క్ళ_డిది, యజ్ఞాది (శ్రుతి వలన [(బహ్మా విద్య 
అన 

క ర్యాంగ కం బి యని వినంబడియె. ఆ (బహ్మావిధ్యకు నుళ్వ్రంబునకు గమన సాధనంబులం 

న p ద్ ఖో ర ఉల ని “5 . తా లభి గ. జి ల ఎర న లో ఖ్ 

బల (బహ్మాసిద్యుకు సాం ుుకయుం గలదనీ సర్వా పతా చ యజ్ఞాది శు కే రశ్వవత్తని 

నూ|తం బొనర్చితివి అయినను నొక =౦చేవాంబుగల దడిగెద.” 

(నార. కి8ి1-8ి82-వు. కీశవ) 

తరువాత పర(బస్మా రహాస్యార్ధాన్ని వర్షిన్తూ “అత్రాయం పురుషః పరంజ్యోతి 
రూపం నంపద్వ స్వేనరూ పేణాభి నిస్పద్య శే” అవవాత పొప్మా విజరోవ మృత్యు 

ర్విళోకో విజిఘుత్ఫో ఫ్రిఫిపొనన నత్యకామ సత్ సంకల్ప” (నార, వలపు, 112వ 

అని |శుతి వాక్యాన్ని ఉదాహారించాడు. ఇదే విధంగా వైకుంఠ లోకాన్ని 

గుజించి ఆవరణ పంచగంగుజించి నివరించే సందర్భంలో “మధ్య మధ్యేత్వ సంఖ్యే 

యాస్తత్త ద్వ్యుహన్ ” (నార. కిక్రింపు, 171 వ అని [శుతి వాక్యాన్ని (పామా 

ణికంగా పేర్కొన్నాడు. అనంతరం విష్ణు మహిమ, ఉభయ పద(పాప్తి గుణించి 

వరిన్తూ మవోవిమ్టువు యొక్క మహోళ కిని అపూర్వ అమేయ ళ కిని బహుముఖంగా 

ఎర్జించే వేద మం| తాన్ని సవివరంగా ఈ కింది విగ ౦గా "వేర్కా-న్నాడు. ఈ 

సందర్భంలో |శుతులతోపాటు స్మృతులతో _నెతం శదర్ధ నిర్వావాకాలని (శ్రుతుల 

తరువాత సృృతులకు స్థానమిస్తూ స్పష్టీకరించాడు. నరసింహకవి అమోఘమైన 

విష్ణు శక్తిని గురించి వేదమం[త (పొమాణ్యంతో వివరించిన ఘట్టమిది. 

“అపాణి పాదోజ వనో గహ తాపళ్యంత చతుః సశుణోనకంనః 

సవేత్యవేద్యం నచనళ్యవేత్తా తమాహు ర|గ్యం పురుషం మహాంతమె 

నకస్యకార్యరం కరణంచ విద్యతే నశత్సమశ్చాభ్యధిక శ్చ దృశ్యతే 

పరాస్య శక్తే ర్వివిశైవ (శూయశే స్వాభావిక జ్ఞాన బల |క్రియాచి' 

యనిన నది వా _స్పంబులులేక పట్టును. పాదంబులు లేక వటువెత్తును. చతువులు లేక 

చూచును. కర్ణ ంబులు నేక వినును. అ వేద్యం బైన యది యెజుంగును. తన్నొకం 

డెటుంగలే(డు. అశండు మవోపురుషుం డని యెంతురు. అతనికి. గార్యక రణం 

బులు లేవు, అతనికి ముందు నధికుండులేండు. అతని శక్తి వివిధంబే న యదిఇమె 

స్వాభావికంబులు జ్ఞాన బల |క్రియలు. అతని వినుతింప నలవియగునె, భగవంతుని 

మహామధథన సారామృతం 
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శక్ర లవాజ్మాన గోచరంబులని పురాణంబులం జెప్పంబడియె. ఉత్పత్తి స్థితి 

లయంబులయందు సర్వళ క్తులు. భగవంతునికే కలవు. [శుతి న్మృతులే తదర్థ 

నిర్వావాకంబుల్లై యుండు.” (సార. శిరి4_పు, 188వ) [వత్యేకించి ఈ ఉభయ 

పద (పా ప్రి విషయక సందర్భంగానే ఈ [కింది వచనంలో నరసింహకవి వాక్య 

నై తంగా యజుర్వేద [పామాణికతను పేర్కొన్నాడు. 

“ఈ యజు ర్వేదంబు నత్వద వాజ్మానస విత్తము=డ వై నన్నెజటుంగక యట్లు 

త్యసగ్టశో వాచ వ్యాసః పాఠాళ ర్య” యని నిస్వో చేరిశార్థంబునందు ' నే వచము 

[పమాణంబుగా( బలికె నింతకంశు నిన్ను నెట్లు నుతింపవచ్చు నీవే లోకో త్రరుండ 

వగుట,” (నార .866_వు.195.వ.) నరసింహాకో'వి అన్యస్థ లాలలో జీవ పరమాత్మ లకు 

ఖేదం సిద్దమై ఉంటుందని జీవ [బహ్మలూ చేవా డేహినత్వాలను పొందుతారని 

'వేదమం|త [పమాణ పూర్వకంగా నిరూపించాడు. [శ్రుతికి వ్యాకరణం అంగం 

అని పేర్కాంటూ “ [శో ళామాన్తా "అని వేదోక్త చేతనాన్యశ్ర్వాన్ని వక్కాణించి 

అనంతరం జీవ పరమాత్మల భేద సిద్ధిని వక్కాణిస్తూ ఈ కింది వేద మం తాన్ని 

ఉదావారించాడు. 

“రం [పథాన మవృతో౬ కర; 

వరాత్మనా విళ తే దేవమేకం, - 

భో కా భోజ్యం | పరితారం చమత్యా 

జుష్ట స్తృస్మాదమృతత్వ మేతి. ” (నార. 889-పుట. 1ఉ_వ) 

ఈ సందర్భంలో నే అఖిల హేయ |పతిభటత్వం విష్ణువు సొమ్ముగా వర్ణిస్తూ 

“తమేవ విధి”) ఇనా ఈక మృత్యు త్యాది * “ చేదచాక్యంబ విద్యా విషయ 

భూతుండ ” --(నార ఓరిలివు. వల్లి వ) అనీ వేద వాక్యాలను ఉదాహారించాడు. 

ధర్మాధర్యాభథఖిమాన చేవతలు అత్మవృ శ (పకారంగురించి తెలుపుతూ “ వేదార్దం 

బైన మిక్కిలియుం న్నెటుంగరు; సర్వ శ ద్దంబులకును లోకుబుల యందు, 

గా ర్యాస్వి తార్థత గల చాలిజాదిక ౦బునకు లౌకికంబునందు? గా ర్యాన్వీ తార్థత్వంబు 

లేదు గాని లౌకికమైన “గామాని యేతి వాక బ్రరబునం చానయము  కార్యంబుగా 

దాపద మేమిటి చేతం గా ర్యాన్వి తార్థ మయ్యొడి క్ (నార, 404-_పు. 51 వ అని 

వేద విషయాలను వివరించాడు. 

నరసింవాకవి అపూర్వ అమేయ వేదాభిమాన దేవతకు పరమ భక్తుడుగా 

కనిపి పిస్తున్నాడు. తనకున్న అనుపమాన మైన వేదాభిమానాన్ని యెలుగెత్తి చాటడం 

కోసం సనకాదులను విష్ణువు కరుణించినవిధం గురించి వర్ణించిన ఘట్టంలో వేద 
వె శిష్ట్యంగురించి పేర్కొంటూ వేద విజ్ఞానరహితులై న వ్యక్తులు శీవించడంక ంశే | 

: వాజ్మయ మవోధ్యయుని 



నార దీయపురాణం.. (తు తులు. CXXX1i1 

అని మా[నమే కాదు వేద విజ్ఞాన నిరుద్ద బుద్దుతె న మానవులను ఆ[శయించి 

(బతకడం కంశు చావడం మేలని స్పష్టంగా "పేర్కొన్నాడు. ఈ సందర్భంగా 

నరసింవాకవి “నిగమాంత నిషేధకులై న వారి నా ళయించి |బతుకుటకంశు( దను 

తాన్టగంబు చేయుట మేలని బాహ్య దృష్టులు లేని 'దేశంబునకు. జని నై మిశాది 

పుణ్య జే తంబుల విజ్వరులై సర|బహ్మోపనివద్ భావనం కొందలు [పవ ర్రిల్లుదురు ” 

(నార. 8//-పు. 247_వ) అని స్పష్టంగా చరొన్నాడు. ధర్మాధర్మాథభిమాన 

దేవతలతోపాటు [పత్యేక నిశిష్టతతో వేదాభఖిమాన దేవతనునై తం ఒక అపూర్వ 
దేవతగా వర్జించిన నరసింవాళవికి ఇంతటి చేదాఖిమానముండడంలో మనం ఆశ్చర్య 

. వడవలసిం చేనీలేదు.  నరసింవాకలి (పబోధనీ మహిమ గురించి వర్షి చిన 

సందర్భంలో వేద వాజ్మయం యొక్క మహత్తత్వంగురించి యెంతో మహోన్నత 

దృక్పథంలో వర్ణించాడు. 

క బపుువాదమూ€ మై భాషించు వేదంబు 
| Sea ల 

యజ్ఞ కర్మ కియా దక్జంబు వేద 

_ మఖిల గృహాస్థాశమన్ఫూర్సి వేదంబు 

స్మృతి మర్శవిద్య యా సద్య వేద 

మమిత సురాణ రహస్య గం[తము వేద 

మాదిత్య పురుష జనములు జగము 

లు న వాజ్యయం బంతయు నీ పురా 

ణంబులయంచి ధన్యత వహిం౦చె 

నట్లు గానం బురాణార్జ మధికతరము 

శిలియ వేదార్థమునకంచు వెలయుననుచు 
ను|పతిష్థము చేసిరి నూటిగా6 బు 

రాణములయందు వేద తం తంబు లెల్ల . 

పరమార్థం జెటుంగలేక యల్బ|శుతులై న వారు మదర్గం బితివోస పురాణ స్మృతి 

నిర్ణీతంజైన చానిం జెజుతు రని వేవంబులు పలుకు. _వేదంబునందు |గవా 

సంచారంబును లగ్న శుద్ది యు. దిథి వృద్ది క్రయంబులు గాన్పీంపవు : యాజ్యా 

యాజ్యులు నేర్నడరు ; (బహ్మవా త్యాదులకు( | బాయశ్చిాదులు నిర్ణయింపం 

బడవు ”____ (నార. 2/5 వు. ల్శీ_వ) అని నరసింహకవి వేద వాజ్మయ మవా 

తత్వాన్ని వర్షించి వేదంలో |గవా సంచారాది విషయాలులేవని విస్పష్టంగా ఆం ర్ టె 
"పేర్కొనడం ద్యారా తన వేద ఖగోళ వినయ అనభిజతను వెల్లడించాడు. వా_్హ్ 

వానికి వేద వాజ్మయం బహబముఖ మైన ఖగోళ జో్యోతిర్మంత తం తాది విషయాలకు 

మహోమథన సారామృతం 



CXXxiv నారదీయపఫురాణ అమృతనవనీతం 

మవోకల్పవృకం వంటిది. ోదశళదికో నానా నూర్యాఃి అని సౌరమండలాలు 
అనేకం ఉన్నాయని పేర్కొన్న వేద వాజ్మయంలో “నూర్యవ కాకీ చరతి చం|ద్రమా 

జాయే పునఃి అని సూర్యుడు స్వతం|తంగా వెలుగొందుతున్నా డని సూర్య 

ప్రభావంతో చందుడు |పశాశిస్తున్నా డని స్పష్టంగా పేర్కొన్న వేద 
వాబ్బయంలో (గవాగతులు గురించి వర్ణింపబడ లేద నడం హాస్యాస్పద మైన విషయం, 
1964 సెవైంబరు 18 వ తేదీన ఆకాశవాణి హై(చాజాదు కేం[దం నుంచి (పసార 

మైన నా |పనంగంలో వేదబుషుల ఖగోళ విజ్ఞానంగురించి వివరంగా పేర్కొంటూ 
బుగ్వేద బుషి స|ధి —_ మామూలుగా మన శా! స్తాలు చెప్పినట్లు శొమ్మిది 
[గహోలు "కార ముత్తం లీరి [గహాలున్నట్లుగా గుర్తించి ఒక బుక్కులో స్పష్ట 

జాలి లం ఆదం అలాటి రర 

పర చినట్లు నేను బయట పెట్టాను. 

కళ వట ౦శాంళ్ళ చతుర; కల్పయ న్త న 

శ్చన్దాంసిచ దధత ఆ ద్య్వాదళమ్ | 

యజ్ఞం విమాయ కవయో నునీస 

బుక్సామాథభార్గం | పరథం వర్త యని! 

(బుగ్వే.10 మం-_గి అష్ట్ర- 114 నూ కం౦-_రీ బుక్కు] |. 

'వేదర్షి యైన న్యధి“వ్య టిశాంళ్ళ” ఇత్యాదిగా ఉన్న ఈ బుక్కులో తొమ్మిదీ, పదీ, 
ఇర వె కావు మొత్తం 96 (గహోలున్నట్లు “పేరా గ్రాన్నాడు. ఈ ౨6 (గవాసంఖ్యనే 
సంఖ్యా శా| స్తానుగుణంగా తరువాత జ్యోతిశ్ళాస్త్ర వేత్త తలు 9-6 9 గా_ 

నవ|గవోలుగా తగ్గించి పేర్కొన్నట్లు స్పష్టమవుతున్నదని అప్పటి నా ఆకాశ 

వాణి (పన సంగంలే న పామాణికంగా నిరూపించాను. యజుర్వేదం శుక్ల క్భృష్థ 
యజుర్వేదాలుగా శెండుగా విభజింపబడి శుక్ల బహుళపకు. పరమై “దళదిళో నానా 
చం[దమాః” అన్నట్లు అనేకానేక చం[దగోళాల రహస్యాలను వాటి వృద్ది 
తయాలను శుక్ల క్భష్థ పకాలపరంగా ఖగోళ విజ్ఞాన (పతిబింబమై _పత్యవ 

(పమాణంగా వెలుగొందుతూ ఉండగా వేద వాజ్ళియంలో తిథుల వృద్ది యాల 
గురించి వేర్కొనలేదనడం నరసింహకవి వేద ఖగోళ విజ్ఞాన అనభిజ్ఞ తకు గీటు 
రాయిగా గోచరమవుతున్న ది. నూర్య చందోదయా సమయాలను పర్షించిన 
"వేదాలు వివిధ రాసుల నేకాక దళదిక్కులనేశాక ₹ అస్టృదిగ్గజాలను సై తం ఖగోళశా. త్ర 

పరంగా పరమ వై జ్ఞానికాలుగా వరించగా లగ్నవిష మూలను వ్ణి ంచకేదనడం కేవలం 

అజ్ఞాన విలసితమే కాగలదు. పమెనా వేద చాజ్బయంపట్ట నరసింవా కవికున్న 
అధ్యయనాభి వేశాన్ని అభిమాన గౌరవాలను మనం ప్ఫదయపూర్వకంగా (వశం 

సించవలసిం బే. 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 



rm గాం గానా రా కా 

నారదీయపురాణం _ ఉపనిషత్తులు 

| శు శుతి, న్గ్భతి, పురా ణతిహోసొలన్న వాక్యం | | పకారం గతంలో ఉటంకించిన 

భగవద్గీత, |బిహ్మా నూ తాలు, ఉపనిష తులు నైతం వా స్స్ వానికి పురాణాల కంచు 

ఆధునికాలుగానే పరిగణించవ లసి వున్నది. కాని ఉపపురాణ, పురాణాలలో నై తం 

అనేక సందర్భాలలో ఉపనివద్విషయాలను "పేర్కొనడం తద్గ్దత వాక్యాలను ఉదా 

హరించడం కూడా జరిగింది. అయి'లే యివి (పతీపాలుగా అనంతర కాలంలో చేర్చ 
బడ్డా యు మానని అనిపిస్తుంది. కొన్ని సంగ రాలలో సంస్కృత మూల పురాణోప పురా 

జాలలో శేనిచోట్లకూడా అనువాఎక గ్లలు తమ (ప్రతిభా పాండి త్వ్యాలను (పవర్శిం 

చడ ంకోనం తానుధ్వయ నం చెసిన బహుళ /౦థాల విషయం యితరులకు తెలపడం 

కోనం పూ ర్వాపరశాల వ్యత్యాస నిర్ణయాల ఊహా లేకుండా చారి తవ దృష్టికి 

భిన్నంగా చెక్కు. ఫషయాలు ఉటంకించారు. ఇదే పద్దతిలో నరసింహకవి సైతం 

వివిధ సందర్భాలలో ఉపనివద్విమయాలను పేర్కొన్నాడు. కొన్ని సందర్భాలలో 
టి ఉప పనిషద్విపషయం అసి "పేర్కొ -ంటూ మరికొన్ని సందర్భాలలో అసలు ఉపనిషద్వా 

కాలను నై తం ఉచదావారించాడు. ఉపనిపత్తులలో 'వేవమం[ తాలు చేరా నబడి 

ఆశా 
వ్యాఖ్యాతా లొ శాయి. కాబిట్ట ఉపనిపతులలో శే బరొ_నబడి డినే వేదమం| శ భాగాలను 

నై తం ఉపనిన ద్వాశ్యాలుగా నే “పేర్కొనడం జరిగింది. పర్మబవ్మాత_త్త్వం గురించి 

వివరించే సందర్భరంలో సూర్యునినల్ల ఆరోగ్యం, సలునివల్ల సంవ, శంకరునివల్ల 

బోధ, విష్ణువువల్ల ముక్తి పొందాలని ఉపనిమత్పో క్తమెనట్లు నరసింవా కః 
(కింది పద్యంలో పేర్కొన్నాడు. 

“అర్కుని వలన నారోగ్య మాయె నలుని 
వలన సిరియును శంకరు వలన బోధ 

మచ్చుతు వలన ముక్రియు నందవలయు 

ననగ నుపనిపదుక్తి యుకార్థము) ను" 

(నారా, విజి పు. ౨ ప) 

విశిష్టతతో వివరించు. (తిపొద్విభూతు్యూవనిషళ్తు వొకటి వున్నట్లు వ్మిజ్జులందరికి 

శెలిసిన విషయమే. అయిశే వర్మ బహు రహస్యార్థ నిచ్యాసాధ నలో పురుషుడు 

అధిగమీంచవలసిన అత్యున్నత మైన లౌకిక శక్తులలో (తిపాద్విభూతి ళక్షి వొకటి. 

(తిపాద్విభూత్యుపనిష ద్విసయాలను జీర్థించుకొని సిద్ధిపొందిన వ్యక్తి తద్విషయా 
లను అతికమీంచగ లడు, ఈ విషయాన్ని వేద (పామాణ్యంగా వ కణిన్తూ 

నరసింవాకవి యా | కింది పద్యం రచించాడు. 

వర్మ బహ రవాస్యార్థ బిశేపాలను వరినూ, అనేక ఉపనిపద్విషయాలను (పత్యేక 

మహామథన సారాన్ఫుతం 
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“శెలివగ( దిపాద్విభూతి నతి కమించి 

యే పురుషుండుండు శుద్ద సమిద్ద మహిమ 

నాత(డాద్యుండు పరమాత్మ యవ్యయుండు 

ఘనతరుండు పరంజ్యోతి యనియె[ ుతియు.” 

(నార, 844. పు: 118. ప. 

ఉపనిషద్విద్యల పరంగా నరసింహాకవి వివిధ ఆవరణల విషయాలను పండితై క 

వేద్యంగా, వెడ వేదాంత వేద్యంగా, అతి విపులంగా వర్ణించాడు. 

“ఏ యే యావరణంబుల 

నే యే లోకంబులుండు నెజింగింపుము నా 

కా యుపనివదుక్తుల విని 

యా యజ ముఖ్యులు నిజాలయస్సృవా విడువన్. 

(నార. లి4క. వు: 120. ప). 

అని శుకునిచేత (పశ్నింప జేసి పంచావర ణాగ ణ్య నియతలో కాలను ప రాళ రాత్మజుని 

ద్వారా, సకృష్టంగా తెలియజేశాడు. వైైస్టవుల వైశిష్ట్యం గురించి వర్ణించే సంద 
రం యా రప £9 

న్న 

రాజ 66 

ర్భంలో “ఇది మొదలుగా 'నేతద్వాక్యోప బృంహిత మహోపనివ దార్యుపనిష త్తుల 
యందును హారి లాంఛనంబు వహింపంగగా వలయునని వినంబడియొ మరియు 

(నార. కీర! పు: 186. వ. ). _వెన్టవ [పతికూలానుకూలానుభయ భేదాలను 

వివరించే సంద ర్భృంగా— 

“గురుభ క్రిమైం |బతికూలానుకూలాను 
భయ భీదముల నేరుపడిన చేత 

నుల నెజింగి నుధీజనుండు నిజాధిక 

రోచితంబుగ( దగు నాచరింవ 

నువనిషన్యత వాక్య యోజన నూహించి 

హారి సమాధిక రహి తాత్ముండనిన” 

(నార. శిక్కి. పు ఏ 150 ప.) 

అని వైస్ట్యవ విభేదాలన్నీ ఉపనిషన్మత సమ్మశతాలుగానే పేర్కొన్నాడు. అనంతరం 

వేదాంత మత వైశిష్ట్యం గురించి వివరిస్తూ “బావ్యూ దృష్టులు లేని చేశంబునకుం 

జని. నై మిశాది పుణ్యే [త్ర ంబుల నిజ్వరులై పర|బ్రహ్మోపనిప చ్భావనం 

గొందరు [పనర్హిల్లుదురూ”. (నార. లి77, పు: 247. వ) అని పర|బహ్మోపని 

షద్వెషయాన్ని ఉదావారించాడు. తరువాత ఉపనిషద్బత వ్యతి లేకులై న దుష్టులు 

నత్పురుషులను దుర్మారాలలో యేవిధంగా వెడతారో పేర్కొంటూ “మరియు 

వాజ్బయ మహోాధ్యముని 
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నుపనిస.త్చ శంబున కా కేపంబు పుట్టించి (పొణసంన 'ర్ర పర్యంత౦బు నను 

దినంబును భయంబు నొందించి ఖలులు సత్పురుషులచేతం నవ్చ తంబు విడిపించిరి, 

కొందయు బాహ్యా ముత ఏీపూబ్లి మునింగిరి. కొండలు నూరుసూరులు వహ్నిపరీతంబు 

లె న భవనంబులు విడిచిన యట్లు సిజదేళంబులువిడిచి చనిరి. బాహ్యేగమ్య దేశంబు. 

(బ వేశించి సూరులు మజికొందటు దీనులె శానంబడక ఫిష్టువును ఖజించిరి. 

సంసార వివ వారాశియందు నమృతంబై న వేదాంత ద ర్శనంబు తద్ద్వేపోదధి 

నిమగ్నంజై యుండిన విషయ కాంతులగు సురలకు వేదాంత విచారంబులు వలువదు. 

సాత్వికు లాసుర భయంబున 'పేచాంతంబునుడ న వెజుతు గదిగావున టెవ్లవులకిచ్చట 

నిలువం జనదని సనకాదులు వారి మాయా) పభావంబు | పశ ంసింపుచు [దిహ్మే ండ ౦బు 

వెడలి మవ! భూతావరణంబునకుం జని.” (నార. న్ర78. పు. 249. వ అని వివ 

రించాడు. (శ్రీ) మహావిష్ణు మహత్తర శ కిని వర్ణిస్తూ “(క్రీ మద్విభూతిం దనరు 

నితండు నరో్టవనిపదగ్గంబు, మహో ప్రభువు. ” నార. 499 వు. 2లిక్, వగ అని 

సర్వోపనివదర్ధ స్వరూపుడుగా "పేర్కొన్నాడు. 

పర బహ్మాత త్వాన్ని వివరించే సంద ర్భంలో సర్వాంత రాము అయిన వారిని 

ఇందునకు “యో | బహ్మా ళా విదధాతివూర మ్శను నుపనివ 'ద్వాక కంబు 

'. 326. వు. లీక. వ.) అని ఉపనిష ద్వా కాన్ని ఉదావారించాడు. 

నరసింహాకవి అనేక ఉపనిషత్తులను (వశే | ౦గా పరిళోధించినట్లు కనిపిస్తున్నది. 

మామూలుగా పండితమండలిలో ఉపనిషత్తులు అ ప్టోత్తగ శతసంఖ్యశే ప పగిమితాలని 

ఒక అభి పాయం వున్నా కల్పి తాలుగానో, 'కాకుండానో. 120 వరకూ ఉపనిషత్తులు 

అవతరించాయి. నరసింహకవి “విశౌ ్వకో్టపనిషత్తు ' అనే “పేరుగల ఒక 

ఉపనివషత్తును పరిళోధిం చినట్లు జబీవపరమాత్శల భేద సిద్దిగురించి వివరించే ౩ సందర్భంలో 

“ శేజంబు వోయిన వెనుక మందిరం బంధ కా రావృతంబయిన నంధకారంబ యని 

యందురు ; ఇశ్తెటింగున విశే ్ వకో్కోపనినద్వాక్యంబులకు గతి గలిగియుండుటం జేసి 

యెక్యవాక్యంబులకు  [శుత్యేపికావగత మహదార్యచెత నైక్య వాక్యంబులకు 

ముఖ్యార్థహీనత యెక్క-డిది ? ” (నార, లి90. పు. 14. న.) అని విశ్వెక్యోప 

నిషద్విషయాన్ని "పేర్కొన్నాడు. . అంశు నరసింహాకవి కాలంలో వున్న 

విశ్వెక్యోపనిషత్తు . మన కిప్పుడు లభ్యంకాలేదు కాబట్టి, (పాచీనకాలంలో 

(పామాణికాలుగా భావించబడిన ఉపనిషత్తులు కొన్ని కాలగర్భంలో క లిసిపోయా 

యని మనకు శేటశెల్ల మవుతున్నది. విష్ణు మహిమ-ఉభయపద (పాపి గురించి 

వర్ణిస్తూ “ "శ్రుతి న్మృతులే తదర్థ నిర్వాపహాకంబు లై యుండు 03 (నార, 864. పు. 

189. వ., అని ఉపనిషత్తులను విడిచిపెట్టి (శుతి, స్మృతులను మ్మాతమే (పామాణి 

కాలుగా. పేర్కొన్నాడు. అయితే. అధునికా అనబడుతున్న ఉపనిషత్తులు 

మహామథన సారామృతం 



CXXXvii నారదీయపు రాణ అమృత నవనీశం 

నరసింవాకొవి దృష్టిలో సరసింహావఆార -కాలంకంశే పూర్వమే స్థానాన్ని సంపా 

దించుకొన్నాయి. పారణ్యకళి శివుడు _బహ్మ్ వల్ల వరాలు పొందిన గగువాత 'పేరోల 

గంలో నుట్లాడుతు= “ ఉపనిషత్తులకు సిద్దవ వను సిషయం జై న పామాణ్యం 

బంగీకరింప( బడదు.” (నార, 491.వు. 169. వ.) అని ఉపనిషత్తుల | సొమా. 

కత్వాన్ని తిరస్కరించినట్లు పేర్కొన్నాడు. ఈ సందర్భ* లో ఉపనిషత్తులు 
నరనింవవోతార కాలానికి పూర్వమే ఆవిర్భనించినట్టు స్థానం సం పాయించుకున్నా 
యన్నమాట, అలావుండగా. శౌరి, సవకాదులకు కర్చశాండాది విషయాలు తెలిపే 

సందర్భంలో అసలు విష్ణువే “ఇట్లు నాకు స్వాధీన  విశ్వన్వ ముపనిషత్తులు వలిశెనట్ల స 
నాకు6 గ 'ర్భశాండంబును సా] ఏకాకంబర్యో నిందునకు సంబేవాంబు * లేశంబును లేదు; 

నన్ను నెవ్వి యడుగవలయు రహా సరం బడి గద రది యెజింగింతు వైనుండు.” 

(నార, 41బెంపు. 58. వ) అని ఉసనివత్తుల గుగించి పర్కొన్నట్లు నరసింపాళవి 
రచించాడు. కొన్ని సయర్భాలలో కేవల | శుతి స్మృతులే వరమ పామాణికాంని 
నరసింహాగఖి చేరొ_న్నా, అసలు ఉపనీషత్తులుకు*డా . వేదాలవలెనే చేవ పాబ్బ 

wd అనం అ అల్ శభ చ లీ రాల ౮ యంగా భాగ ౦చినట్లు కనిపిస్తున చది స ర్ట రుని సర్వజ నచ్చానున్భ _తీని గురించి 

| భి సని 4 అమ ల Pe వివరించే నందర ంలో (పత ౧వ మన నిషువును నులించిన తరువాశ వె షవేతరుతె న 
భి bh రంజు ఓ చు బం ద 

మూర్థుల గురించి చెబుతూ 

కొందలు మూఢులు గురుతత్యధీపాత 

భావతావన్శా[త దేషతోప 
నిష చాగమములు కొన్ని యెజీంగికొని | గమ 

నీషానుసారై క నియత మహిమ” 

(నార. ఏిర2 వు ఏఠరిఏ,వ.” | / 
అని ఉపనివచాగమాలు దేవవాజ్శయంగా 1 విస్పస్ట్రంగా వక్కాణించాడు. నరసింహా 
కవి ఉపనిస త్తులను వేదాలవలె దేవ వాజి యంగా భావిం చబన్తై, అటు పీ హారణ్య 
కశివుని నోటివెంట, యిటు (శ్రీ మహావిష్ణువు నోటితో నై తం ఉపనిషద్విష యాలను 
(పస్తావింప చేసినట్లు కనిపిస్తున్నది. 

పురాణగాథల కొల నిర్ణయంలో వ్యత్యాసాలు - స్వవచన వ్యాఘాతాలు 

పురాణం వివిధ వేడార్థాలను సూటిగా (పతిబీంబిస్తాయని నరసింనా ల్లి 

యీ [కింది పద్యంలో విస్పష్టంగా వక్కాణించాడు. 

"బహు వాదమూల మై భాషించు వేదంబు 

మఖిల గృవాస్థాశమన్ఫూర్తి వేదంబు 
స @ ప్రతీ మర్శ్మవిద్యయా వ స్ట వెద 

వాజ్మయ మపహాధ్యముని 



పురాణగాథల కాలని (el యంలో వ్య'ళత్యాసాలు-స్వవ చన వ్యాఘా తాలు CXXXix 

నుమిత పురాణర వాసం తం| నము వేద 
భీ 

మాదిగ స్ట్ వురుస జన a ములు జగము 

అన్తైన వాజ్య్మాయంబంశయు నీవురా 
Aga 

ణంబుల యుంచి ధన్యతవ పాంంచె 

సిట్లుగానం బురాణ్రార్ధ మధిక తరము 

'శెలియ వే దార్భమునకంఖు వెలయుననుచు 

సు పలిస్ట్రము -.నిరి నూటిగాం బు 

లం, ఆ... $ 
రాణముఅజయందు ఎగతం|త బు అల .” 

య wre 

(నార.8ి75్.వు 58 వ.) 

అయిేే కొన్ని సందర్భాలలో ఉపనిషత్తులకు శనువాతశ-పురావ్రాల మాట చెప్పలేము 

కాని _ ఉపపురాణాలు అవగరించాయన్న. భావంతో నరసిం వాక ని అనేక నంద 'ర్భా 

అలో ఉపనివ ద్వా కాలను ఉదావాదిం చాడు. ఆత్మ దేవాదుల నిషయమై 

ఫివరిం చే సందర్భంగా “కరం [పథాన మమృ తాషరమ్మ" నియెడి యుపనిష 

ద్వాగ్యంబుగలదు............ దకోదేవ సర్వభూతేమ' అనియెడి యువ 

'సపర్యగాచ్చు |కమకాయ మ|వణమ్మ'ను 

“నిత్యోనిత్యానామ్' అనియెడి యుపనివద్వాక్యంబు 
శి శ ఉత భభ వ షప శ ఇస త 6 9 ఇ న * ఈ 

నిష దాక వ్రంముగ లదు 

ఉపనిప..ద్వాక్యంబుగలదు . 
బ్ర 

గలదు." (నార. వీబిర్, పు: 29, వ.) అని అనేక ఉపనిష ద్వా కాగలను [పామాణి 

కాలుగా ఉదావారించాడు. ఇటే విధంగా వేదాంత రనాన్యంగుకించి వివరించే 

సందర్భంలో సైతం వి|వుడనేవాడు అంగాలతో నవో ఉపనిషత్చూర్వ కాలుగా 
వటి "వేదాలు చదవాలని యూ [కింది పద్య ఎర్కొా న్నాడు. ౧ంలో స్పష్నంగా 

జ్ర లు 

“సాంగోవనివ త్పూర్యక 

ముంగావే్శగములు చదవిమురజి క్సే వా 

సంగంబులేని వి పుడు 

వెంగలి తజ్ఞన్మ మెల విఫలం బెంచన్ .” 
జ్ నో 

(నార, వివిన, వు: 668. ప.) 

వాస్తవం పరిశీలి స్తే వురాణగాథలుశకాని,  ఉపపురాణగాథలు కాని నూత 

[పాయంగా ఏకైక సూ బద్దా లేనని పూ ర్వాపన కాలవ్య త్యాసాలకు అనకాళం 

కల్పించేవిశావనీ, కల్ప్చొలవర౦గా శాని, యుగాలపరంగా కాని మనం ఆ మోదించ 

వలసివుంటుంది. కాని చేళభాషలలోకి పురాణోపపురాణ్రాలను అనువదించేటప్పుడు 
అనువాదకులు యీ పూర్వాపరకాల ప్యత్యాసాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని భూత 

_మవోమథన సారామృతం 



cxL _ నారదీయవురాణ అమృతనవనితం 

భవిష్యద్వర్నమానకాలాది (క్రియలను |ప్రయోగించినట్లు కనపడదు. నారదీయ 

పురాణాన్ని చదివికే (ప్రవాదుడు సంజనితుడవ్వడానికి పూర్వమే |వపహ్హ్లో దాది 

చరితలు నారదుడు చెప్పినట్టు అర్థ మవుతుంది. కానీ కొన్ని నంద ర్భాలలో భూత 

భవిషద్వాచశకాలై న |కియలను ఉపయోగించడంలో నరసింనాకవి తికమకలు పడి 
అధో నటు న్నవ్వంగా విధిత మౌతున్నాది. నిషుచితుడు [పహ్హాదునిక ౦కు పూరుడు. విషు 

౧౧ రు ఓ బాలి య ర యూ 

చిత్తునికథా వర్ణ నా సందర్భంలో నరసింహాకవి యీ కింది పవ్యం రచించాడు. 

“విష్ణుచిళా ! నినుంజూడ వేడ్కగలిగి 

యరుగు దెంచితి( [బహ్హాదు. డం|డునన్ను 
౧ (| 

నీ మహాత్యంబు విని వినినీరజాత 

భక్షి నిష్టా పకట మేర్పడ గంటి.” 

(నార. 169. వు. 105. వ. 

ఆ తరువాత నిమ్టుచిత్తునికి విష్ణువు ప్రత్యకమైన విషయాన్ని వర్జించి “కాంచి 

మొక్కి నుతించి |బిహ్మోది లోకళంబులు నిరసించిన యమ్మ వోనుభావుండు నదో( 

ముక్తుండ యెగ్లనని చెప్పిన, బుషులు నిని నారదునకిట్లనిరి.” (నార. 169.పు. 

112. వ.) అని నరసింహకవి (వాయడంచద్వారా-[వశేర్టకించి “సద్యోముక్తుం 

డయ్యె' అన్న భూత కాల్టకియను [పయోగించి నారదుడు చెప్పినట్లుగానే 

([బాయడ ౦ద్వారా [పప్లోదాది చరితలు జరిగిన అనంతరమే నారదుడు బుషులకీ 

కథను చెప్పినట్లు ద్యోతకమవుతున్నది రత్నావళి వృత్తాంత వర్ణనా సందర్భంగా 

ఒక రాతనుడు కాశీపతి పుతియైన రత్నావళిని హరించిన సందర్భంలో నరసింహ 

కవి “దశాననుండు సీశంబోలఅ హరించి, మొజలిడనంకంబున నిడికొని'' (నాన. 

268. వు. 118. వ) అని సీతను రావణాసురుడసహరించిన విషయంతో పోల్చి 

నరసింవోవ కారానికి పూర్వమే [(వాయబడిన నారదీయవురాణం రామాయణం 

తరువాత రచింపబడిందన్న అభీ పాయం కలిగేట్లుగా నరసింహాకవి పూర్వపర దృష్టి 

లేకుండ? రచించాడు. పర|బహ్మ రసాస్యార్థంగురించి వివరించే సందర్భంలో 

నరసింహాకవి “వథిశేతి వోసపురాణోోవ బృంపొతో పనిప.న్మ తము పర బవ్మావరమ 

ఛామాత రాదిపద విశిష్ట సంజ్ఞ క మాగ మేతరదూరమనఘత రము” (నార. శీ42. పు. 

105. ప) అని భార తేతివోసాన్ని దృష్టిలో "పెట్టుకొని (వాసినట్టు కనిపిస్తున్నది. 

ఇదే విధంగా మోహిని, రాజు ధర్మాంగదుణ్ని చంపాలని కో రేసందర్భంలో 
“పురందరునకు. గర్ట్డుండు చర్మంబొప్పింపండె * (నార. 802. పు. 168. వ) 

అని ధర్మాంగదుని కథ భారతగాధానంతరం జరిగినట్టుగా పొరపాటున పేర్కొన 

బడింది. ఇదేవిధంగా నరసింహకవి మోతోపాయత హితాన్ని పవరించే సందర్భంగా 

వాజ్మయ మవోధ్యతుని 



పురాణగాథల కాలని గ్రయంలో వ్యత్యాసాలు న్వవచన వ్యాఘాతాలు ౦౫1 

“ఖటాగ్రంగుండను రాజర్షి ముపహూ రాయు; (పమాణం బెజీంగి నర్వంబు విసర్జించి 

వారిం జెండ. పరీజీతుండు సవాపొంబు జీఖితావధిగా+ ెలిసీ నిఖిలంబుం బరి 

త్యజించి యపవర్గంబు గాంచె నట్టగుట న్యానవీద్య సర్వాఫల| వద.” (నార, ని40పు. 

9క.వ) అని ద్వాపర యుగాంతంలో నున్న పరీక్షిత్తు గురించి పేర్కొని “అపవర్షంబు 

గాంచె” అని భూతకాల [కీయను. [పయోగించడ౦ రూపంగా యీ నారదీయ 

పురాణం పరీషిత్తుకు తరువాతనే అంక కలియుగంలో రచించబడిందన్న అభి 

|పాయాన్ని కలిగిన్తున్నాడు. ఇదే విధంగా అనేక సంద ర్చాలలో ర్ి 

యుగంలో బాగా ఆధునికా అనుకొన్న విషయాలను నైతం “అంగ వేదిమయొన 

పాణిని యజిధాతువును దేవపూజయందు నిధించెను.” (నార.400.వు.49.వ.) 

అని “విధించెను”' అనే భూశార్గక |కియను వాడడంద్వారా నారదీయపురాణం పాణినికి 

తరువాత రచింపబడిందన్న అభి పాయాన్ని కలిగించాడు. ఈ నరసీంహూక వే శారి 

సనకాదులకు కర్మశాండాది విషయాలు తెలిపే సందర్భంగా “అనీశ్వరాత్ము లై 

కర్మ ములందు స్వతం్మతులు గానివారికి( ౧ ర్భృత్వ మక్కడిది ? పాణినీ స్వతం తః 

కరా యనండు గాన, "(నార.409.పు.68.వ.)అని “అనండు అను భవిస్యద ర్థక మైన 

క్రియను [పయోగించడంచ్వారా “భపిస్యత్తులో పాణిని చెప్పడు" అని శౌరి 

"పేర్కొన్నట్లు స్పష్టంగా ఉటంకించాడు. “వేదాంత  మతమునకంటె నన్యమగు 

మతము మంచిదికాదని తెలియక యీ వేదాంత మఠము నాదరించక యీ (పకా 

రమునను స్వగోష్టినిష్టు లై న ఛాంగనులై న చారి మనస్సులను నల్ఫులె న వారల 

నతిక ల్చ్బను లైన మోవాంబు నొందించి రన్వుడు. 

మహిని నురాచార్య మతము లోకాయత 

మతమును సొగత మతము. భార 

తీశథ మతంబు మిహేశ మతంబును 

జె మిని మతమును _క్రైెనమతము. 
కాణాదమతమును గతము మతమును 

గపిల మతంబును ఘనత కెక్కు 
నంతకంశును [బిశన్ఫంబె వేదాంత మ 

తంబు సభా సమ్మతం బె "తెలియ 

నభ పుప్పోపమంబు "వేదాంతమతము 

తన్నవోసౌ రభాఘాణ తత్స రాఖి 

మాన మాయామిశళించాయమాన మాన 

మానవులు గొందరం[దు దుర్శత్సరమున. 

మవోమధథన సారామృతం 
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అద్దురాత్ములు పలికినటపుజె నమ 
ది ౧ (8 

యందు(బడ్ యానురాత్ముల్తె ంరుఖలజనులు 

వై_దికాచార విముఖు లై. చై_వ్షవులును 

విష్టుడవుని నిందించి విమతుశై రీ."' 

(నార. 877. పుట;244, 245,246. వ) 

ఇత్యాది సంద రాలలో భూత కాల [కియలను ఉపయోగించడం ద్వారా 

పురాణ | పామాణికతను, (పా చినతను అధునిక యుగానికి తీసుకొనివచ్చి, అసలు 

పురాణాలు భవిష్యద్వాణిగా | పోకా లయ్యాాయ నే అభి[పాయానికి గొడ్డలి పెట్టుగా 

(పాచీనాధునాతన కాల చరిత జ్ఞాన పిరహితత్వంవల్ల న్వవచన వ్యాఘాతుగా 

రచన కొనసాగించాడు. అనేకానేకాలైన ఆధునిక నుతాలను "పేర్కానడంద్వారా 

చివరికి “జై మినియందు జై నవీరులయందు మొదలు సత్చురుషులకు విశ్వాసంబు 

పుట్టంపుచున్న వాడై యతీివాదంబుచేతం గె క (పా ధా న్యాదిక ౧బును 

నూచించె.” (నార.406.వు.51.వ.) 

అమరగురు బుదకణ భుగర జనం ద 
ధి యాజి 

గౌతమాదులు సాధులోక ద్విప|ద్బ 

మంబుగాషింప బాప్యాశా(స్త్రంబు లెల్ల 

'మేరమీఅంగ. గొన్ని నిర్మించి రంత” 

నార.44!,పు.2[6.వ.) 

అని బుద్దమతాల న్న కాక, జై నవీర మశాన్నిసై తం పేర్కొనడంద్వారా 

నారదీయపురాణ [పొచినశ్వాన్ని అర్యాచీనంచేసి అ|పామాణికం చేశాడు. చివరికి 

హిరణ్యకశిపుని వర్ణించిన సందర్భంలో నై తం “ఆ్యాసిద్ద శౌతహింస శై నుండు 

భోలె దూషింపుచు.” (నార.4లిలి.పు.176.వ.) అని హిరణ్యకి శిపుని జై నమతన్గునితో 

పోల్చి నరసింహకపీ తన పూర్వాపరకాల అనభిజ్ఞ తను సీరూపించుకున్నాడు. 

నరసింహకవి తృతీయాశ్వానంలో పాపండ మత భేదాల గురించి చెపుతూ భవిష్య 

ద్వాణిగా కాణాద, శాక్య, పాషండ, జె నాది మతాలు భవిష్యత్తులో తల 

యెత్తు తాయని యీ [క్రిందివిధంగా పేర్కొన్నాడు. “అనిన (నతండు వారికి 

నిట్టనియె. కాణాద శాక్య పొషండ జన పముఖులు నర కాంగార వర్గనులై_ 

విజ్ఞానం బెకానొకప్పుడు చెజచి దేవా వ్యతిరి కృంబై న రూత్మలేదు. కేవలమును 
దేహ మె యాత్మ యనుట యర్హ్లంబని శతెలియంబడుచున్నది గాన చేహోను 

'వాజ్భయ మవోధ ప్రభుని 
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రూవంబుగా వర్షంపు బయు, తపోయ పదా న యోగార్బన ంబులు సేయుట వ లె 

యాసంబులనీ సత్త గంబునం జూచు వారిని మహీతలంబున మోవాంబు నొందింతురు. 

కొంద "జూ త్త దేవా భిన ఎంబని యెజటింగియు నా 'దేహాంబునకు తణ వినాశత వ్రంబు 

తర్క కర్కుళుల్తై పల్కు.దురు, నాగ, 147, AB. పు. 5. వ,) అని ఈ సందర్భంలో 
| 

ఇ జ జో, సే “a mn al టి ms లో . కు ఒల్లో శ. లకి 

నారదుడు మునులగు చెప్పినట్లు గా నూతుడు శన కాదులకు చెప్పిన | పవ చనల 
“ యగు 1 ౧4 

భవీపన్లదర్లక మిన “ పల్కుదురు ” అన్న | [యను విన్నష్టంగా | పస యోగించడ౦ 
ది ధి జా లే న ఢి a 

మనం గురి ౦ంచవలనసి వున్నది. అనంతగం౦ సరిగ్గా నాలుగు వదా నలి తరువాత నే 
(a) " na 

Pe లో అ He ఆహం య ౯ wa | ml అల ఇట్ట అల లో 

““ శఠులం బాషంజ జినులను సంహారించె” అని శఛాండిల్యుడ న మపహార్షి పొాపషండ 

జైనులను సంపొరించినట్లు భూతాాక | యను నూటిగా | పయోగినూ నరసింవా 
cr wr Vea ps) 

పిక దీ | స ద్రిపద ట్టి రచించాడు, 

‘ | ! క్ 4 Me 

రూఢి ఇాంఉల్యు( ణను మునీం! గుండు మున్ను 

పాంచరా[త (ప్రమాణ (పభావళక్ని 

నాగమార్గంబు పరమే నట'*ర్చు 
థి లఖ గ 

శధులం బామండ జినులను సంవొరించె.' 

(నార, 149. పు. 10. ప.) 

ఇ దేపిధ గా | సస చుడు సప తో కొలిచి శన పొండిగ ౧ ఉడత విషుభ కి మపహాతొా లను 
ల ! ee. క ర = C0 

sa. fh ue, crf 

మ్పారిం౫౫ MOR, ల ల్ అలా 

“పాన ండ మతఠగర్వ పర్వతంబుల ర్స్ 

దంభోశియె నువోదతి వపహాంచి 
యా ధి 

చార్వాక మత మవప*శిసాగ రావళి మీంద 

'నెర్వానలన్ఫూ రి నాకమించి 
యి అరి 

బౌద్ద దంతావళోన్ళట ఘటార్భటి మీంద 

సీంప*"రాజం౦ంబు (పసిద్ది నెదిరి. * 

జైన మవహోరణ్య కంభఘాతముల మీద 
యా బి 

నతుల దావానలం బి స్సురించి 
, రె 

కపిలాతపాద కాణాచ వెరించ 

మత ఘనాంధగమన మండలార్క 

మండల | పకాండ ఖండ నోద్దండత 

నట జయించె నాక యాధనుతుండు. ” 

(నార. 4గర్. పు. 5. వ, 
మ ఎల్ 

_ మహామథన సారామృతం 
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ఇందులో చార్వాక, బౌగ్గ, జై నాది మతాలను నరసింహకవి తనకు పూర్వకాలంలో 

అవతరించి వ్యాపి చెందిన వాటి నన్నిటిని "వర్కూ న్నాడు, నారదుడు మునులకు 

చెప్పినట్లు సూతమహార్షి శౌన కాదులకు చెప్పిన పద్దతిచూ స్తే, శాండిల్య మవార్షితో 

పొటు వివిధ పాపషండమతాలన్నీ నారదమహర్షి కి పూర్వకాలంలో నే వున్నట్లు మనం 

భావించవలనీ వస్తుంది. నరసింహకవి తన రచనను కొనసాగించేటప్పుడు, సరైన 

ఆలోచనా[కమంలేకుండా , పూర్వాపరశాల విచక్షణ లేకుండా భూశతార్థక [క్రియలు 

[వయోగించడంవల్ల లేనిపోని తికమకలు తెచ్చి పెట్టాడు. ఇదేవిధంగా వకాదశీ 

మావోత్శ్మ ర వర్ణన సందర్భంలో 

“ సరణి. గానరు యోగంబు సాంఖ్య యోగ 

మనంగ విన రెన్నం డేని స్వాధ్యాయ మైన 

వావనక్ళ్యంబు( జేయరు దివిది వారు 

వారిపదముం గాంచి రెట్ల యన గద్భుతంబు. * 

(నార. ౨01. పు. 59. ప.) 

అని ఆధునిక మత మైన సాంఖ్య యోగ్మవసక్తి తెచ్చి * శాంచిరి *” అని భూతా రక 

క్రియను సైతం (ప్రయోగించాడు. 

సుచరితునకు కల్యాణతీర్థ మహిమను గంగానది చెప్పిన సందర్భంలో 

నరసింవాకవి భూమండలంమీద |దవిడ దేశాన్ని దార్మిద్య వారణుడ నే రాజు పరి 

పాలి న్తున్నట్లు “* భూతలమునందు [దవిడ దేశం బేలు దారీ ద్యవారణుండను రాజు 

వేడిన యంతకంచుం చెలివితో నిచ్చుననుచు బోధింప” (నార. 115. వు. 107 ప) 
అని తద్ధర్మార్థక మైన * ఇచ్చు ' ధాతు[ప్రయోగంతో పద్యం రచించినా అనంతర 

విషయాన్ని బట్టి దారి ద్యవారణుడు సుచరితుని సమశాలికుడై నట్లు వీరు నారద 

మహా ర్థికి పూర్వులై నట్లు మన కవగతమవుతుంది. అయితే కృతయుగానికి పూర్వం 
నుంచీ కూడా (దావిడ దేశం, [చావిడజాతి వున్నదన్న అభి పాయం స్పష్ట మవు 
తున్నది. పూర్వ దేవత అనబడిన రాక్షసులు, మొట్ట మొదట శేవతలుగాశే వుండి, 
శాపవశానో, కర్మవశానో రాతనులుగా ఆవిర్భవిం చినప్పటినుంచీ * వి దావణ ' 

శబ్దంమీద ఆధారపడి విధ్వస్థకారకులుగా “బి” విలుప్త మై 6 [చావణ శబ్దం 

“[దావడ ” “|దావిడలు "గా మారి అతీ (పాచీన కాలంలోనే పరిణామంచెందినట్లు 

కనిపిస్తున్నది. 

(| 

నరసింహాకవి చతుర్వేదికి భాగవ జాను గ్రహంతో | _బహ్మ రాత సత్వం తొలగిన 

విధాన్ని వర్ణి ంచిన సందర్భంలో “ గ్భధ రూవులె యున్న భార్యా పు[తులును 

వాజ్మయ మహాధ్యశుని 



వురాణగాథల కాలనిర్హ యంలో వ్యత్యాసాలు-స్వవచన వ్యాఘాతాలు ౮౫1౪ 

దానును వొారిభ్ధ క్తి దర్శన క్రీ _ర్హృనంబుల వాదయంబు [పనన్నంబిన ఆ నిషుభ క 

పదాంభోజ సంగవూత జఉలంబు దృ ష్టిసఢ వథ ౧బుసనున్న చానంబుచేసి యా రాకునుండు 

పై కుంఠ తడ్భక్సి భుక్తి శిష్ట పా[తఖాళనతోయ పరికిర్చాన్న కబళంబులు భుజించి, 

గ్భృ[ధంబులు చాను జాతిస్నృరన్వంబు నొంది వై వసతు డానతి యిచ్చిన దంల 

దలంచుకొని విష్లు భకాం[ఘి తీర్ణంబున ము యె ఫలియించె ” (నార. 189. పు 

21కి. వ.) అని వైవస్వతుడు ఆనతియిచ్చిగ [క్రమాన్ని తలచుకొన్నాడని చేర్యా నడం 

ద్వారా వరాహ నరసింవోది అవతారాలు వె వసుత మన్వంతరంలో నే" జరిగినట్లు 

నగసింవాకపి అభి పాయ వడినట్లు కనిపి సృున్నది. పశాదళీ మావహోతఆ్మా రాన్ని వర్ణిస్తూ 

“ _వెమనఫ్య మంటె వై నస్వతుం డంతం! జి్మిగగుప్ర ప్తలఖ్య ప్మత లిఖత ! దురిత పుణ్య 

లివుడు తుడుపులు వడిం తద్విష్టుదివస మహిమ వింతశా దబ!” (నార, 197. 

పు. ఏ9. స.) అని వె వస్వతుని త తరువాతనే నారదీయ పురాణ రచన జరిగిందన్న 

భావాన్ని వ్యత్య స్పంగా వ్య క్రీకరించాడు. గతంలో పురాణాల చరితను గురించి 

అవతరణను గురించి చర్చించిన నందర్భంగా వివిధ కల్పాలలో నిభిన్న వురాణాలు 

అవతరించినట్లు |పొచీను అభ్మిపాయవడిన విషయం అభివ్యక్తం చేయబడింది. 

కాగా సరసింవాకవి దృక్పథంతో పన్తుశ వైవన్వత మనువు ఆనతి గురించి 
విస్పష్టంగా,  ఇదమిత్ఞంగా, చతుర్యుగాలపరంగా మనం యేమీచెప్పలేము. 

వె వన్వశ మన్వంతరంలో నే యిప్పటికి 26 చతుర్యుగాలు నడచి 97 వ చతుర్యు 

గంలో చి చివరిదైన కలియుగం నడుస్తున్నది. ఈ దృష్ట్యా వేలకొలది అవతారాలను 

"పేర్కొన్న వేదవాబ్బయాన్ని [పమాణంగా తీసుకొన్నప్పుడు, గశావతారాలు 

శేవలం పరిమిశాలై యుగశాల నిర్ణయాలలో ఒక విస్పష్టమైన అభిప్రాయానికి 
రావడానికి నిక్కచ్చిగా తోడ్పడుతాయని మనమేమీ చెప్పలేము. 

నిజానికి నారదీయపురాణం యొవుడో కృతయుగంలో సె (ప కృతయుగం 

లోనో చెప్పలేము) [వాయబడిందని, లేదా నారద |పో_క్షమైందని, నారదీయ 

పురాణంవల్ల నే మనకు సుస్పష్టం అవుతున్నది. రామగాధ భవిష్యత్తులో జరుగ 

బోతున్నదని, భవివ్యద్వాణిగా యీ కృళిలో పేర్కొనబడడమే కాక, ఆ రూపంగా 
రామగాధకు పూర్వమే యో కృతి రచింపబడిందని యీ (కింది పద్యంవల్ల శే 

స్పష్టమవుతున్నది. 

“రాఘవుని యాజ్ఞ సౌమి| తి రణమునందు 

నీం|దజిత్తుని( దునుమ నా యిం | ద్రజిత్తు( 

డతి సహాయంబు తానెయె యవనియందు( 

గలి పురుషు బాయక చరించు. గలుషవృష్తి.” 

(నార. 178. పు. 126, ప.) 

మహామథన సారామృతం 

N—x 



యా! నారదీయపురాణ అమృతనవనీశం 

ఈ సందర్భంలో “తునుమన్' అని అన్నం తార్థళ (కియను “చరించున్' అని తద్ద 

రక కీ ప క భవిన పరుగ న ర్మార్భక క్రియను [పయోగించడం ద్యారా యిది భఖి భ్టత్తులో జరుగబోతుంద గ 

విషయాన్ని నరసింహాళవి తేటశెల్లం చేశాడు. ఇదేవిధంగా నరసింహకవి రత్నా 

వళి వృత్తాంత వర్ణనా సంనర్భంలో భ నిష్యద్భారత పురాణ విషయాన్ని థ్ వి 

న్ శ ం న వాం | ఆలి ష్యత్తులో జరుగనున్న విషయంగానే యీ [కిందివిధంగా జర్కొన్నాడు. 

“భవిమ్యద్భారత పురాణంబున హిడింబి యను రావసి ఖీమసేనుం దను పాండవునకు 

భార్య గాంగలదు. అతనికంకు బలాధికుండైన ఘటోత్కచుండను తనయుండు 

జనియింపం గలండు. వాని నే శ్యన్వంబుల వధింపం వరంబుగాదు. ఇం|దశళ 

చేత సాధ్యుండు గాంగలండు.ో (నార, 290. పు. 129. వ). నిజానికి నారదీయ 

పురాణం వరావా నరసింహావతారాలకు పూర్వమె [పోక మయిందని శౌరి నన 

కాదులకు మోజు[పాష్తి విధానాన్ని యెరిగించిన సందర్భంలో విన్నష్టంగా 

తేట తెల్ల మవుతున్న ది. 

“జారనపు[తు(డై [కుతి శిఖార్థములాడుచు మామకుం డొకం 

డీరస మొప్ప దండి. గవయించ(గ వీంద నె తీర్చువాదులన్ 

సూరలగల్చి శిరి నిదె చూ పెద నెందు నటంచు నాడినం 

జేరి మహో (గ వీరనరసింహ నిజాక్ళృతి( గాంచి నిల్బెదన్. 

పాటి ల్లెడు నీ మాయా 

నాటక సూతంబునందు నా (పతివోరుల్ 

'మెటులు జయ విజయులు ని 

త్యాటోపులు మ[త్ప యోజనాయత్తు లిలన్. 

(నార. 417. వు. 102, 104. ప.) 

ఈ సందర్భంలో విమ్టువు జయ విజయులు హార ణ్యావ, హారణ్యక శిపులుగా సంజనితు 

లవ్వడానికి పూర్వమే తన నరసింహావతార పిేపాన్ని గురించి విస్పష్టంగా 

వక్కాణించినట్లు దో్యోతక మవుతున్నది. అంకేశాదు, నారద 1పోకృమైన యీ 

పురాణంలో నారదుని కంశే అతి పాచినకాలంలో నే జరిగిన చతుశ్వేది కథను 

నారదుడు మునులకు వివరించిన పద్దతి చూడగా నారదీయపురాణ (పాచీ 

నత్వమేకాదు, నారద (పోక్షత్వంనైశం స్పష్ట్రంగా తెట తెల్ల మవుతున్నది. “అనిన 

మునులం జూచి నారదుండు మధ్గురుండు నాకు నానతి యిచ్చిన (క మంబు పినుం 

జెజింగించెదనని యిట్లనియె” (నార. 129. పు. 166. వ) అని నారదుడు తనకు 

తన గురువు చెప్పిన రాజపురోహితుడై న చతుర్వేది కథ చెపుతాడు. ఈ కథా 

రూపంగా చతు ర్వెది [బహ్మరాతసు డవ్వడం, అనంతరం భాగవతానుగహంతో 

వా బ్భయ మహోధ తుని 

N-x* 



విశిష్ట విషయాలు CXLvi 

ఆ [బన్మా రావనత్వం పోవడం, శ్మదూవంగా విష్ణుభ క్కి మాహాత్మా్యన్ని నివ 

రించడం జరిగింది. 

(వన్తోదుని విద్యాభ్యాస సగ సందర్భంగా._-నర నింవోవ తా రానికి 

జ ॥ అట లి pa డిం న క ఛ్ ' . పూ రమే విష్ణువు నుర్ధశించి- యొ [కింది పద్యంలో కృషహ్హావ తారం జరగకముందే 

గ్ర “కృష్ట శ బ్రాన్ని (వయోగింవాడు. 

“ఘన దైవ పౌరుపాగత 
ధనమంతయు నా|శిత జనతతి వీడ్కొని తా 

ననుభవమునకుం గొనుపొ 
వని కృష్ణుడు జగతిలోన ఒక వృ _క్లియగున్. 

(నార. 442. పు. ౨బిలి. ప.) 

దీనివల్ల కృష్టావతారానికి పూర్వమే విష్ణువుకు కృష్ణ నామం వున్నదని మనం 
అఆ మోదించవలని వస్తుంది. వీమ్టువును మహ తత్తర దైవ న్వరూపునీగా మనం ఆమో 

దించినపుడు అతని నవా హన నామాత్మునిగా నై తం ఆమోదించి కృష్ణావశా రానికి 

పూర్వమే విష్ణువుకు కృొష్టనామం వున్నట్లు మనం ఆమోదించవలసి వుంటుంది. 
నారదీయ పురాణం భవిష్యద్వాణిగా నొరద [పో కంగా చునం ఆ మోదించినప్పుడు 

సైతం భవిష్యత్తులో రాబోయే రామ, కష్టావ తారాల గురించి నారదుడు 

చెప్పడం సమంజసమే శాబట్టి విష్టుపరంగా కృష్ణ శజ్వాన్ని [పయోగించడంలో 
మనకు వి[వతిప త్తి యెనీ కనిపించదు. 

విశిష్ట విషయా లు 

నరసింవాకవి కృత్యవశారికలో కృతిపతి అయిన (శ్రీకృష్ణుని అవతార 
(a) 

విశేషాలను అనేక విధాలుగా దాదాపు కృష్ట చరితను వర్ణనారూపంగా చి (తీకరిం 

చాడు. (శ్రీకృష్ణ జాంబవంతులకు జరిగిన యుద్ద ౦లో జాంబవంతుడు ఓడిపోయిన 
ఇద్ద భట్టి అల్ల తరువాత అతనికి (శ్రీకృష్ణుడు (శ్రీ మవోవిష్టువుగానే కాక | శ్రీరామచం|దుడుగా 

నై_తం కనిపించినట్లు ఈ | క్రింది పద్యంలో స్పష్ట ౦గ జాంబవంతుని స్తుతి రూపంలో 
వ రించాడు. 
ల 

జాంబనంతు( డాత్మళ క్రి జయించిన. 

శ క్పిగలుగు కృషు జగము. (బోచు 
అట ae) , 

నాది చేవుం. డా చరాచరకర్త నా 

రాయణుండె యనుచు. (బస్తుతించె. 

మహామథన సారామృత 0 



CXLviii నారదీయపు రాణ అమృనన వనీతం 

జయ జయ రఘుకుల చ 1ళ తాటకా 

పారణ, విశ్వామి|త యాగభ రణ, 

అనఘ, యాహల్యాఘవారి, శంకర ధను 

ర్భంజన, జానకీ | పాణనాథ, 

భాగ వభుజద ర్పభంజన, పితృ వాక్య 

పాలన, ఖరముఖ [ప్రళయ కాల, 

సుగివవరద, యళోనిధి, వాలి మ 

ర్లన, వారిబంధన, దర్చితో[గ 

కుంభక ర్లాతీ కాంయౌాది కుటిల దైత్య 

వీరగంహోర, రావణ ద్విపమృగం[ద, 

పుష్పకాన్విత సాం కేతప్పరిని వేళ, 

రామ, శిలతనూజాభి రామనామ. 

(నార. క్తో పు. 801,802 ప.) 

నాళీజంఘుని కథను వర్ణించిన సందర్భంలో పరాళరునకు దశ్త్వా| తేయునకు 

జరిగిన సంభాషణా సందర్భంగా సీతారామ లక షాలు రాజ్యాన్ని విడిచి అడవులకు 

వెళ్ళిన తరువాత పర్ణ శాలను ఉత్తరభారత దేశంలో క శా్యాణ తీరానికి ఉత్తరంగా 

ఉన్న పరాశర ఆ|శ్రమానికి వళ్చినుతీరంలో పంచ భాగవతస్థానం ఉన్నదనీ, ఆ పంచ 

భాగవత స్థానానికి సమీపంలో వరాహా దేనతాస్ట్రానం ఉన్నదనీ దానికి దతీణదిళలో 

సీతారణ్యం ఉన్నదనీ ఆ సీశారణ్యంలో నే లవ్మణుడు పర్ణ శాల కట్టాడ నీ నరసింవాకవి 

నారదీయ వురాణ విషయంగా ఈ |కింది పద్యంలో వర్ణించాడు. 

తనదు కల్యాణ తీర్థమునకుం గించిదు 

త్తర భాగమున మహోచారమగు వ 

రాశ రా|శమ ముఫురాశి మాలానల 

మాతీర్లమణి (ప్రతీచ్యంతరమున. 
థి 

దగు పంచభాగవతస్థాన మాతీర్ణ 

మున కెంచ( | భాగ్భాగమున వరాహా 

దేవ తాస్థాన మాతీర్థంబు దతీణ 

స్థలిని సీతారణ్యమలరుసనచట 

లవ్మణుండుగ క్రైం బర్హశాలా గృ హంబు 

రామ జనకసుతా మనోరమముగాంగ 

సానములు నాలు నిటివి నంభవించె 
3 న గ లు వే | నట్టి పుణ్యస్థ్రలంబున యతివ ణ్య! 

(నార. 158ి-154పు .80.వు 

వా జయ మవోధ్యతుని 



విశిష్ట యాలు CXLIX 

రామాయణంమీిద పడికోధనలు చేసిన అనేకమందికీ సీఆారాముల పరశాల ఉన్నద ని 
ణ 

శతెలునునుగాని నారదియవు రాణ రూపకంగా బయటవడిన సీతార ణ్యం అనే పేరుగల 

అరణ్యం ఉన్ననన్న సంగతి అనలు 'సలియ నే కెరియదు. 

నరసింవాకవి యావవశ్రై లం అక్కడ నిశేపాలు వక్రించిన సందర్భంలో వివిధ 
తీర్థాలను వర్ణిస్తూ “ఈ నారాయణ [హాదంబునకు దతీణంబునం గల్యాణ తీర్ధంబునకు 

నుత్తరంబునం బారాళర తీర్ణంబు గలదు. మన్ని యోగ ంబుచే మద్భ కుండగు పొరా 

శర్యుండు విష్టుపురాణంబు( దత్త్తటంబున రచియించె “నార. 87, పు. 501.వ.) 

అని (వాసి కల్యాణ తీర్థానికి ఉత్తరంలో ఉన్న పారాళర తీర్ధంలో పారాశర్యుడు 

పిషుపురాణాన్ని విరచించినట్లు వెల్ల డించాడు. 
£3 > 0౧ ( 

నరసింవాకవి రత్నావళీ వృ త్వాం తాన్ని సర్ది ంచిన సందర్భంలో వివిధ 

ధర్మాలను గురించి [వాస్తూ రత్నావళి రాతనునితో ఈ [కింది విధంగా చెప్పినట్టు 

చేరె గా నాడు. 

పరిణయము లేని కన్యను 

గరిమన్ రతిసల్బ బాత: ౦బని శా స్తాం 

వరముల. బల్కారి ధరణీ 

సురవరుగనలు వెన పె ధర్మసూవ్శ [కమముల్ . 

(నార, 291.పు. 181. ప.) 

ఈ సంద గ్భంలో శ్రా సాంత రాల ధర్మ సూత్మాన్ని చెపుతూ వివాహాం కానటువంటి 

=. 

ప్రీతో అతిచరించడం పాపంకాదని చెప్పినట్ల వుతున్నది. 

విష్ణుచిత్తుని కథకూ దానికి సంబంధించిన యితర గాధలకూ (శీక్చవ్ల 

"దేవరాయలు ఆము క్షమాల్యదాది [గంథాల విమర్శనా సంధర్భంలో చెక్కు. 

| పాచీనమూల | గంభాలున్నట్లు పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. అయితే నారదీయ 

పురాణంలో నర్జింపబడిన విష్ణుచిత్తుని కథలో నిష్టుచిత్వ శు (పహ్లాదుని కంకు 

పూర్వుడనీ |పహ్తాదుడు విష్ణుచిత్తుని దర్శించి ధన్యుడయ్యాడనీ ఈ కింది పద్యంలో 

"పేర్కొానబడ డం ద్యారా పిష్టుచిత్తుడు నరనసీంవోవతారానికి పూర్వమే ఉన్నాడని 

'తేట'తెల ౦ చేసినటయింది. 
యలు య 

విష్ణు చితా ! నినుంజూడ వేడ్కగలిగి 
re యి యరుగు "దెంచితి( (బప దు డం|డు నన్ను 

మహామభథన సారామృతం 



CL నారదీయపురాణ అమృత నవనీతం 

నీ మహశ్యంబు విని విని నీరజాక్ష 
a అగ వ టో భక్షి నిష్టాపరత్వ మేర్చుడంగ గంటి 

(నార. 189-వు. 105-వ.) 

(బవ్మా విష్ణు మహేశ్వరాది దేవతల గురించి తపన్సు చేసిగాని వారిని భక్తితో 
పూజించి గాని వివిధ వరాలనూ ఐళశ్వ ర్యాదులను పొంద వచ్చునన్న విషయం సర్వ 

ఏదితం. కుబేరుడు మమైశ్వర్యవంతుడనీ ధనాగారాలకు మూలభూతుడని కూడా 
అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే విశిష్టంగా నరసింహకవి నలమవో రాజువల్ల 
సంపదలు పొందవచ్చునని నారదీయవురాణ పచనంగా ఈ కింది వద్యంలో 
ఉటంకించాడు. 

అర్కుని వలన నారోగ్యమాయె నలుని 
వలన సిరియును శంకరువలన బోధ 

మచ్యుతు వలన ము క్రియు నందవలయు 

నన(గ నుపనిపదు క్తి యుక్తార్థముగను. 

(నార. కి27_వు. 5. ప్ర 

ఇదె అత్యంత విపులంగా వ ర్థించ బడిన వివిధ నలచరి| తలలో కూడా కానరాని 

విశిష్ట వినయం. 

నరసింహాకవి వె కుంఠలోక ఆవరణ పంచకాలను వర్షినూ వె కుంఠలోకంతో 

పాటు దానికి చుట్టూ వివిధ దిక్కులలో ఉన్న అనేక లోకాలను వర్ణించాడు. 
“విశషంబున మరియు వై కుంఠలోకంబు వర్టించెద వినుము. [పాగవాచిని 
(శ్రీలోకంబును బశ్చిమంబున (శ్రీ, వై కుంఠంబునకు నతీణంబున నిత్యానందంబు 

నిధియు సద్భక్క వరదుండు నగు సంక ర్హణ విభుండుండు. ఆ సంకర్షణ లోకంబునకు 

పశ్చిమంబున నిర్మలానంద నీరధి "నిత్యంబునగు సరస్వతి లోకంబులం దగు 
[(వత్యగ వాచిని సరన్వతి లోకంబున కు త్తరంబున( (బద్యుమ్న లోకంబు చెలంగు. 

'వతీచీనయుతాశ్కేందు (పభ దీపించి నిర్మల శర్శదంబై. (సద్యుమ్న పదంబు 

దగ్గర రవిదిక్కున నిత్యాప్పరోఒలంకృతంబె రతిలోకంబు విరాజిల్లు. ద|శ్చా చీన 

నిరుద్ద లోకంబు రాణించు నుదీచిం బిశాశించి యానంద వారిధి యగు 
నా యనిరుద్ద లోకంబునకు (జాచి యగు విదిక్కున సద్గుణ సాగరంబగు శాంతి 
లోకంబు విజ్బంభించు. ఇవి చతుర్వూ ్యహంబులు నాలుగు (శ్రీకళలు. నాలుగును 

(బద వీణ [6 మంబున (వాచ్యాద్యష్ట దిక్కులం (బకాశించు నీ వ్య్యూహో కంబు 

|పథమావరణంబున నుండు. “మధ్య మ ధ్యేత్వ సం ఖే యాస త్త దూ్య్యూహ 'మ్మనిన 
రుం 

(శుతివలన న నేక వూూవాంబులు గలవు, ద్వితీయావరణంబునం [బాచ్యాది దిక్కుల 

x 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 
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పరావా జూామవగ్న న్ @) నరసింవా ర ఘువల్ల థ్ (శ్రీధర వాము ఫాయగివ వాసు 

దేవ లోకంబులు గలవు. తవధిపత్తులు విభ వేశ్వరులు నిత్యులు. ఏరు వ్యూపేష్ట 
రతర న Bs శ చన వా రా? 1 ty త 
విశిష్ట @) వై_కుంశేశ ర [బతి సాదనం జిన [బి సూ విద్య సర్వాచన (వాకు 

భూముల నవత రించి (ప్రకాశింప జేయుదు రీమూర్తులం గౌల్సిన నపవగ్గ ంబు లభించు 

తృతీయావరణంబున సెనిమిది దిక్కుల పొంచజన్య ముసల చ| ఖడ్గ గదా శారాది 
|. గ 

వ జయంళంబులు నిలుచు. నీతారనవధిక నిరతిశయానందంబగు భగవ కేవ గావించు. 

చతుర్గావరణంబున( గుముడ కుముదాత పుండరీక వావన శోంఖర్ల సర్పచనే|త సుముఖ 
(3 ఇ 

సు|పతిష్థుతులు నిత్యులు. సత్యము కృలత్రో నీశ్వరు నారాధింపుదుగు. పంచమా 

వరణంబున ౫ ౦ దానల దొండ దః ౦వఖతి గంధ వాక క్ష్ లు వర న నిం|దానల గండధర నిరతి యాదసాంపతి గంధవాహ ధనేశాను 

నిశ్యనిర్థరు లుండుదురు. ఇది యానరణసంచకంబు. (నార, నర్ ర, ఏ59_వుట 171వ) 
te 

అని విసిథ లోకాలను ఫివరించి అనంతరం “శృతీయావరణ బహి ర్రేశ ంబున విపు 

"క్సిను లోకంబు గలదు” (నార, 86]. పు. 1/6 వ.) అని శృతీ యావరణలో విష్వ 

ni “రం వంగా టీ "ద దా Hy TAM MW | సార గాన Ton క్వేను లొకం ఉన్నట్లు ఎరా న్నాడు. ఎద ఖగోళ ఇ (స్తూల ద్భ ష్ట్ర ఆన్ విజ్ఞానం 

దృష్ట్యా ఆధునిక ఖగోళ రిజ్జానం ద్భ ఫ్యా కూడా శేషశాయి అయిన శ) మవో 
అంజలీ 

విష్లు నభ తాలను దృష్నిలో పెట్టుకొని అయా వివిధ లోకాల గురించి ఆధునిక 
య రి A 

వైజ్ఞానికులు పరిశోధనలు కొనసాగించవలసి ఉన్నది. 
టా Et 

ఖగోళ విశేషాలు 

నరసింహాకవి వివిధ సందర్భాలలో అనేక వేద ఖగోళ శ్యాస్తాది విశేషాలను 

తలియ చేశాడు. (ధువుని చరితను వర్జి ంచే సందర్భంగా “యవిక్ళత నిజరూపుండ 

వగుట నీకు వివిధ భావము నూయవచే విరుద్దంబు గాదు. దినకర కరజాల మూవర 

స్థాన సంగంబున నవిక్ళత మేనియు నిజరూప వికారంబు వహించునట్లు నీ రూవంబు 

వై_క్ళతలబును గారణంబునన వినంబడియె. ఆ చై_కృతరూవము జగ త్తని "వేదంబులు 

పలికె. కారణంబగునవి |బహ్మామును, నత్తునని విన్నవించు నట్టి చేవ నంద్యుంబులై న 

యీ శెండు రూపంబులు భజించెద. విశ్వమూ రీ ! నిన్ను వేదంబులు దశశ తముఖు 

నింగా, సనా నాతీవాదుసింగా( బలి ౩. మజీయును సహగముఖ పాదాశి బాహూరు 

నింగా. బలికె. ఫితతునింగా నణునుంగాను దీర్లునింగాను సలిశె, దైహ్మభూతుండ వె 

వితత విపుల రూపుండ వైన నీయందు నివి శుతము వేజైయున్న యదియుంబోలెం 

జూడంబడి స్వా శయాభిన్న ంబయ్యె. జలమయంబగు ఫేనంబు గాన్సించి లయ కాలం 

బున వేలుగాని యట్లు కారాధ రూపంబు లన్నియు నిన్నుంగలయు."” (నార. 450, 

451 పు. 29. వం) అని పురుషనూ క విషయాలను నం|గవాపరిచాడు. నారాయణగిరి 
—0 

మవాత్వ వర్ణనా సందర్భంలో “అది గతిణదేశంబుని” ఇత్యాది పదాలను 

మవోమధథన సారామృతం 
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[ప్రయోగించడం ద్వారా భూమండలాన్ని స్ఫురణకు తెచ్చినా “దతిణొత్తర భేదంబున 

నాకు రెండా శమంబులు గలవు. సరో త్తరంబులు 3 ఆధిక ర్థింబున నదియె 

సరో త్తరగిరి యగు. గుణత్రయ ఛభేదంబున నరులకుం |బకృతి భిశ్నంబై న 

నారాయణా ది నిష్టులకు రజ స్తమో గుణంబులు లేవు వినుండు” (నార, 52. పు. 

472.వ). అని ఖగోళగత మైన సర్వో త్తరగిరిని, వై కుం ళాద్యచ్యుతస్టాన లోకసార 

మైన యదుశ్రైలాన్ని వర్ణించాడు. [బహ్మ మోహినికి కర్తవ్యాన్ని ఉపదెళించిన 

సందర్భంలో నవసింహకవి మందరగిరి ఉనికినిగురించి, మందరగిరి కె వారంగురించి, 

తన్నందర గిరి మీన వున్న దివ్య శివలింగం గురించి సూవ్మద్భష్టితో వర్ణించాడు. 

మందరగిరి భూమిమీద వున్నదని మనం సామాన్యంగా అనుకుంటాం. కానీ అది 

ఖగోళ 0౦లో అత్యున్నత స్థ సానంలోవున్న వీర మవోన ముద నామకాలై న (Thick 

Milky way) నత తాల సంపు మధ్యలో వున్నదని నరసింహాకపి వేద ఖగోశాన్ని 

దృష్టిలో పెట్టుకొని స్పష్టంగా "ెర్కొన్నాడు. మందరగిరిగురించి, దాని 

శై_వారం గురించి, చాని మీదవున్న దివ్య శివలింగాన్ని గురించి నరసింహాః వి 

యీ [కింది వీధంగా వర్ణియచాడు. 

“పబల సురాసుర |పవరుల కెడలింప 

నలవీగాని నగేంద మరయశెద్ది ? 

వారికి వ్యామి (గాహ్య్ మై భుజాంగదనము 

త్కాషమసారంనైన (గాన మెద్ది గ 

పుక్కిటి బంటిగాం ఖూరో దుగ్రాంభో ధి 

నోలలాడౌశు మువోక్లై ల వెద్ది?ః. 

భూత జాలావృ్భత పురమర్ష నైక వి 

హోరసౌధంబై న యచల మెద్ది ? 

దివిజులకు రచ్చ, తాపస (పవరులకు( ద 

పంబు పంట, నురాధిప భామలకు ర 

తి ప్రవర్తన వశ్యాధి దేవత, వివి 

చెొవధంబుల కాకరం బట్టి శిరి, 

అయుతము వేయు యోజనము లగ్గిరి మూలము చానియంతయే 

నియతముగా వెడల్పును వినిర్మల కాంచన రత్నశ్ళంగముల్. 

న్ వయోజన ప్మ్శుత శ|క్రనీల 

కలిత | కచ్చిల దివ్యలింగంబు మెజయు 

వాబ్బయ మహాధ్యముని 
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నటి కొయథి (గ మన గ గ న్ా గ "ము 
a) ed 

వో చృతశయు నిన్యడ వెదల్పు నొనరి వెలయు. 

(నార. 211. పుం 106, 10%, 109. స 

[(సవ్లాదుడు వారి సర ముపహావును (వళంసిం ౬ సందర్భంలో “స్త్వభిన్నునింగా 
య 

సళ్వరుని 'వేదరుగా.ం నదలంశిన వాడు ఫ; సయార్థ (ప్రత్యగాత్మ మైన యీశ్వారు నెట్టు 
గయా ల (0) 

అటి 

సంంచు క యూ "మ దిళకుం భోయినవా,డు “స్పరునగంద బు విలోరంచునే 9 (నార. 

4/5, పు 140. న అని మేరుసర go యామ్యదిశలో కోని నూటిగా టి 
న a 

న్నాడు. అయి క గతంలో కొందరు వదిళోధకులు 'మేరువర్వ (థం ఛూమిమీ* 1 

ప టం టో! జల ఇన్ ఇ అ టట జా. అన 

వున్నదని అఖ పాయల డంలో వారకి త అదిగ శీ సరూ వూ 1 Ws: అము 

శాసనములు-ఆం వీటి వంశ చరిత అన్న నా పరిశోధనా [గంథంలొ సషినరంగా 

జ 

వుగా యో మేరుస్థానం వున్నట్టు” తెలియజేశాను, (చూ. CXV-CXVL. పు.) 

క ow న్ జ సట eg ఇటే ” "దా వీ 
శవణా నత తానికి అన్యంత ఉన్న తస్తానంటో వున్న నిమస్తానానికి కొంత దిగు 

మావనాలుగా వైళ్ళానిక స ; ఎథంతో క-నేం్రాక, సం|వదాయసిద్ద ౦గా దడా 

చళ్ళ రో Co య ఇగ న ౮ సారో “రి న. జ ఇ im | | స “దాం నూ న్ సమయంలో న్ యెలడ ఆర్" గర రం రాంగాని నూ ర్యా స "ముర అం 
ళు 

లోని వృద్దాతపం చాలా ఆరోగ్య వగ మయినరని, భావించడం జరుగుతున్నది. 
శ ది we | యక్ జ మం అ జ ర్ ల జో రోం అల్లో 

'నారదియివురాణ౧ల ( ట్రసి సింహోఫ్ విర్శాపం తయ బాగు సదా సూర్ఫ్యుండు బహు 

"యోజన సహా సంబు అతణంబునం బోనుచు వేగంబుగ జనుల యాయువు తయింపం 

"జేయు నొర్ష్మపమ తను _సవ్యాదితు అన ప్రాగ్ నుస్ల ఛాముండు (హోసంబు నొందిం 
wren de) 

అధ స వారి జై ఇగ “ప్పపి చుంగాని పీడంబంబు యందు” 2 (నార, 509. ఫు. గతి, వ అని అసలు సూర్యు ల 

లో త లో f సళ మానవుల ఆయు రాయాన్చి ఉయింపచనాడని నరసింవాకప య్ నూల| గంథం 

॥ షం కిం (| భి షష ఆటో రజన 
ఆ ధారంగాని వురి రంటున్నాడ డు, ఆర్ష నిజ్ల సన గృస్పిథంత్ నున్న యీ విష 

af మ 

నరసింవాక స యుగాదినిర్ణ య వివరా సందర్సంలో సూర్యుడు ఉ_తరాయ 

ణాన్ని పిడిచి దకీణాయణంలో | పవేళించే మధ్యకాలం వనిసమళకళాలమని, దాన్ని 

ముక కకాలం అంటారని యీ కింది పద్యంలో 'శెలియచేశాడు. 

“ఉ తరాయణ ముడిగి నూరుగాండు వేగ 

దకీణాయనమున కేగుతటి మెలంగు 

మధ్యకాలంబు పిషమమె మహి( జెలంగు 

నదియె ము కక నామభియము వహించు.” 
oan] 

పు 

* ఓరియంటల్ మాన్యు స్కి- స్త్ లై [బరీ అండ్ రీసర్చ్ ఇన్ స్టీ టూ ట్యూట్ [వచురణ. 

మవోమథన సారామృత- 
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ఇదికూడా ఆధునిక విజానం దృష్ట్యా వవశొధించవంసిన విషయమే. నూ 
డు ఠు 
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వకాకీ చరతి చందమా జాయే మునక అసి ఇగాం సూర్యుడు స్వ ౦ తంగా 
a 

పకెకు జ సంచరి స్తున్నాడ ని సూూరుంనివ ల నె చం దుడు | పకాళిస్తున్నాడసీ 
రం రం రి 

స్పష్టంగా పే రొన్నప్బటికి సూర్య డు కేవలం ఒక్ గ్రా జేనని మూ: ౦ వేగం ఆమో 

దించలేదు. ద్ర సృష్టిలో ఏ "మ్ మల్ల ఎని స్పెన్నీ సావమంణత లాలు ఉన్నాయో 

చెప్పడం సాధ్యపడదన్న ధోరణిలో “దళ దిశే నానా నూ ర్యా; "అని అషదిక్కుల్లో నే 
రు డి లు ౧ 

కాదు దళదిశ తోనూ అనేక మంది సూర్యులు న్నా రని పోదం బరొొ-న్నది. అయినా రె . 

ఈ అనంత మెన వేడ కొజ్లా నాన్సీ గురించలేక కొంద రవం కుల) పురాణాలలో 
యా హా _ యాది ర్ట 

సూర్య పరంగా మూదుం డొక్క డేనని ఆ సూరుండ చె |తాది ద్యాదళ మాసాలలోనూ 
భి క 

ద్వాదశ నామాలలో చెరొనబడతాడని ఆ రూపంగా ఏ శెకు డెన ఆదితుండే 
(cen rum అ 

ద్వాదశాదిత్యులుగా పరిగణనలోకి తీసికొనడ౧ం జరిగిందని ఈ [కిందివిధంగా 

చేర్కొనబడడం జరిగింది. చై | శమాసంలో నూర్యుజ్ణి “ధాత అంటారనీ అతనికి 
లా _ 

కృతా లి, పహాలి,. వానుకి, రథిక్సుతు, పులను గడు, శుంబురులు సరిజనంగా ఉంటా 
థి 0, —-0 లై 

- ont wots Sapa ఒప లు 
పేరా న్నారు. _వెశాఖ నూసంలో సూర్యుడు “అర ్రముడుగా” పేర్కొనబడి 

~~ 

: ఇళ్ళ కి న 1” అం న జ. వులవా, భోజ, [స వంటి ఫుంజక గలి, నారద, కంజనీరులు_ పదిజనంగా వెలుసాంని 
@ 

ఉటంకించారు. జెంష మాసంలో నూరుండు “ మీ| శ "”" నామకు?ె అ|తి, 
ఉం న్నీ ua రాం 4 

పారుఘేయ, తతక, నక, హోవో, రథ న్వనులనబడే పరిజనంతో విరా 

బల్లుతాడన్నారు. ఆపూఢ మానంలో “ వరుణుడు" గా పేర్కెానబజే సూర్యుడు 

వశిష్ట, రంభ, సహాజన్య, హూహకు, శుక, . (నులు పరిజసంగా పీరా 

జిల్లుతాడు, |శావణ మానంలో సూర్యుడు ౦| ద” నామకుడై విశ్వావసు, 

కోత, ఏలాపుత, అంగిగనవ, [ప మాచి, చరు. శ్రైలనబ జె పరివారంతో భాసిల్లు 

తాడు. భా|దవద మాసంలో * వివస్వంత '” చనామకుడె సూర్వుడు 

ఉ(గ నేన, వ్యాఘ్ర, ఆసార్, భృగు, అను పూజ, శంఖపాల నామకు లె లన పరిజనంతో 

విలసిల్లు తాడు. ఆశ్వీయుజ మానంలో సూర్యుడు " త్వష్ట" నామకు డై అంబళాస్త 

తిలోత్తమ, [బహ పేత, శతజిత్, ధృత రాష్ట్ర, ఇస.ంభరులు సపరివారంగా 

ఉంటాడు. కా ర్రీక మానంలో సూర్యుడు “విష్ణువుగా విరాజిల్లుతూ అశ్వతగ, 

రంభ, సూర్యవర్భన, సత్యజిత్ , నిశ్వామి త, మఘో చేత నామకులై న పరివారంతో 

| వకృష్ణుడ ఉంటాడు. మార్గశిర మానంలో సూర్యుడు “తుర్యమ” నామకుడై 

కశ్యప, తార్థ్య, బుత సేన, ఊరళి, నీచ్వుచ్చతు, మహోశంఖనామకులె ప పరిజనా 

వృతుడై ఉంటాడు. పుష్యమాసంలో సూర్యుడు “భగ” నాముుడై న్ఫూర్దు, 

అరిష్టనేమి, ఊర్ల, ఆయు, కర్కోటక, పూగ్చోజి_ త్తి నామకులై న పరివారంతో 
(sm 

విరాజిల్లు తాడు. మాభఘమా నంలో సూర్యుడు “పూషి' నామకుడై ధనంజయ, 

వాజి శ్రి య మవోధ క్ట యుని 



వాన, నుపేణ. సురిచి, ఘృతాచి, గితమ న మకు లై న న పరివాఐఎంతొ ఖఫలసిలు 

తాడు. ఫాల్గుణ మాసంలో నూర్వుుడు "రకు నామకు డై వర్యస, ఖర ద్వాజ, 
గ్ర 

వుని భో అ ఖు! త కు ఇ (గ ౪ ఇభ ణో 

సనజిత్ , విశ, భఖ 'రావత, నామ్ను ల స వరివబాగంతథో శ్ కృషం ౧వుతాయు. st లు యా డి 
"we స ఇ జ ఖా గ” fo విధంగా ఛై |శాదిగా ఫొల్లుణాంతంగా ఉన్న ద్వాదశ ను మాసాలలో నూ టకై 

సూర్యు జె దాం నత ఫిన్ బ్బ నొనూలత wD దాః ఫచాదితు! రు గా స Gre యింగ్ సుర్ త్రాడు ని 
౧. 
(టీ 

“పేర్కొన్నారు. మరికొందరు తుర్శమ, (- తువులకు ధాతలకు మారుగా 
- లి 

అంశుమంత, వరన,  అజులను (గపాంచారు. మరికొందరు అర్క శబాన్నీ 
డై థి (స 

సె తం గ్రహౌంచారు, వేద పిజ్ఞఃనానికి భిన్నంగా మనకు కనిపిస్తున్న ఏకైక ల్ు నా వూ Oe రుల 

సూరుంగ౯ా వై | తాది నఫిధ మాసాలలో దా గద శాదితు (లుగా పరిగణించారు. 
రులు అ క్ష. 

కాని నరసింహకవి గుకా శ్రంగన చరి! తలో అతని రాజ్య గ్ా అంలో అతనితోపాటు 

లో a ల్ fw" 1|| 

(పజలంగ రూకూడా గా బాజ్ఞను" రులె వళావశీ | సశునిషులె కగాలం వరమ 
yh ml Chor Fy) Om 

పదాన్నే శేరుకుంటున్నారని అటు న్వర్లానికకాని ఇటు యమలోకానికిగాని 

ఎప్వరూ రావడంలేదని యమధర్మరాజు |బహ్మతో మొర పెట్టుకుంటాడు. ఈ 
, గ 

సంగ 'ర్భంల థగ యమధర్శ్నరాజపది 1 చ అక్క_రలే ర్ జల్ల వాకా ణిను ద ఈ నియో 
అజ 

గంబు నేనొల. యజ పర్ణ దాన యోగ సంయోగంపుల నీటువంటి సద్గతి లేదు. 
య ఖా 

ఛా తీఫలాను లిప్తు లిప్తుల వాంఛలుడిగి, రసభోజనోర్ససన వాంఛలు విడిచి వ్భష్ట 
డి 

కర్ఫులేని హరి లోకంబు గాంచిరీ. గళరజు బంధనంబుల మదమూాశిలు దెచ్చిన వారల 
స ది 

వారి దూతలు శివీంచికొని చనిం. దా;దశాదిశం దీ|వతావ దురమంఛే న 
లు) లి be fy ర 

నున్నార్లంబు భగ్నంబయ్యెం సమీ విన్నా వింతునింక ”” (నార, 201... 60. వ అని 
(8౧ లి ' 

అంటాడు. ఈ సందర ఖి ౧లో రొ గ- నిబడీన దొ వన శాదితు వ్రు ఇతర పురాణాలని 
ప 
ఎక కాదిత్య ని ఫస చె చై|శొది మాగా పిశిష్ట నానముకులు శారు. యమధర్శ రాజు 

మారం ద్వాద ₹"దిచ్య త్రీ గ తి 

వతాప దుగ్గమ మయునద ఓ. అంజు చ్వానశాదిత్యులు 

విభిన్నంగా ఉన్నారనీ ఒకేసారగా ఆ పన్నెండు సూర్యుల తీ వతాపం | పనరిం 

మార్గం యమధర్మరాజు మార్గమనీ అర్థమవుతున్నది. చై_|తాది మాసాలలో విభిన్న 
a a క ఆ Dam le 

నానూలతో విరాజి ల్లే పెగ సూర్యుని తాపం పకమానాత్మః ౦గా (పసరించడానికి 

వీలున్నది గాని ద్వాదశ మాసాలతో నంకలిత మైన సరిపూర్ణ తానం ఒకేసారి 

యమలోక మార్గంమీద [వసరిం చడానికి వీలు లేదని నృష్టపడుతు న్నది. ద్వాదశా 

దిత్యుల తీ|నతావం ఒకేసారిగా (పసరి స్తుశ్చ డన్నాడంశు నారదీయపురాణ 

క్త దృష్టిలో ద్వాద శాదితులు మానాత్ములుగాకావ విభిన్న సొరమండ లాలకు 

చెందినవారని విదిత మవుతున్నది. ఆర విజానం దృ దొఇద శాదితు౧లుగా 
. య &ః లభి లు బి 

సేరొంనబడిన వారు విభిన్న ఫౌరమండలాలలో ఉగ్ను (పత్యేక సూర్యు లేనని 

చె తాది ఫాలుణాంతంవరకూ చాంవశ మాసాలలోనూ ఉన న్న్న మూసాత శ్రి డె 
ce Pa ల a. 

మవోమభథన సారామృతం 
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అ _ 
ద్వావళశనామకుడ్రై న ఏ కెక నూర్వుడు కాడని. తటాల్ల మవుతున్నది. కాగా 

యా రా రి ౧ 

“ దశదిశళో నానా సూర్యాః * అన్న "నేవవా వాక్యంలో ఒక భాగంగానే ఈ ద్వాద శా 

దిత్యులు నారదీయ పురాణోక్కంగా ఫరాజిల్లారని వరమ వె భానికంగా ఆమోాదించ గం 
ద 
రా మభ 

వలసీ ఉంటుంది. 

ఆర విజ్ఞానం దృష్ట్యానేకాళ ౨భునీక విజాన ంది వృ ఖా కూడా ఖగోళంలో 
ల. ct 

తోక చుక్కలు, "అచేకరాకాలె వవి ఉన న్ని. వాటితో రకరకాల శకులున్నవి కూడా 
క అం 

వున్నాయి. ఒకక గ్రాష్వుడు ఒక్ సారా తోన చుక్క పొడి సె యెవరో వొక 

మహాపురుషుడో, మహాత్ముడి, గొప్పవరిపాలకుడో అ అంతరిసాడని లోకంలో 

డుకవున్నది. నరనింహక వి కలాగణతీర్థ మహామను గురిం చి వర్తి స్తూ దుర్భిజాన్ని 
లో 

వా 

చె తం కలిగించి లోకాన్ని సంభ పర తోర చుక గ వుంటు ందని యా (కంది లు 3. | 

“ అశృవగ్గ నిపాభివాత సమ స్త 
జ) (0 

ససం సంవ పత్సమృద్ది యొ జగతియ 6దు( 
2) డ్రి) స రా 

బొడమె దుక్చిశ మొక యేడు పూర్ణ మగుచు 

ధూమశేతువు చించులు [దొరక్క గా (వదొణం౮ంగ.” 

(నార. 115. పు. 105. ప.) 

కాగా వివిధ అరిస్టాలకు మూలకాలి న విభిన్న భూమ కేతువు లున్నా యనీ వరమ 
(amen al 

ప జొనికంగా మన మా మోొదించక తప్పదు, 

వివిధ మన్వంత రాలలో సప్పబుషులు విఖిన్నులుగా వున్నట్లు శాస్త్రీ 
oD) 

యంగానూ, ఆ ర్గవాజ్యయం దృష్యానూ, పౌరాణికంగా నె తం మనకు వెలు 
రో లీ ఉట te యెలా 

స్తున్నది. స్వాయంభువ మన్వంశరంలో మరిచి, అతి, అంగీరసుడు, పులస్తు పడు, 

పులహుడు, [కతువు, వసిష్టుడు అనే మహార్దులు-స్వారో చివ సున్వంతరంలో ఖర, 

వసిష సిష్టవు[త్ర, సంబ, కశ్యప, పాణ, బృహస్పతి, దత్త, చ్యవనా (తులు అనే మహార్జులు= 

ఉతమ మన్వంతరంలో గురు వాసిష్టులు, ఊర్లులును, పార ణ్యగర్భులు అనే 
అలాల 

. మన తీ శి వధథుడ దడ వ గ న్లో మహార్తులు= తామస మన్వంత రంలొ పృథుడు, కావ్యుడు, అగ్ని, జహ్నుడు, ధాత, 

మో 

tr పీవంసుడు, అకపీవంసుడు అనే మవార్దులు- శై వత మన్వంతరంలో యదు(ధుడు, 

వేదశిరుడు, హిరణ్యరోముండు, పర్జన్యుడు, ఊర్ట్వవాహుడు, సత్య నత్రుడు, 

దేవబాపుడు అనే మసార్హులు-చావముప మేన నంతర రంలో భృగుడు, నభుడు, ఫివన్వం 

తుడు, నుభాముడు, నిరహాడు, అతీనా ముడు, నహిష్పుడు, అనే మహార్జులు- వై వస్వత 

మన్వంతరంలో వసిష్ట, అ|కి, గతము, కశ్యప, భరద్వాజ, జమదగ్ని, విశ్వామి తా 

దులయిన మహార్జులు-సూర్యనావర్జిక మన్వంతవ ౦లో "గౌతమ, అజర, శరద్యంత, 

వాజ్మయ మవోధ్యముని 



ఖగోళ ఫశీపాలు అ. 
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తిథి, వసువు, సతుగడు, జొ go 'స్రైంతుడు, దు(తీమంతుడు, సవనుడు, పొవ్య 
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ఆయ, దీ విమంత, బహు భుత, భర ద్వాజు, ద. ది (అళ్య "త్ర "మ, అ'సే మనారులు 

అలాటి (ఏ యి 

స్యా స. , న తారంట ఇఒ" YTD అగి న WU ల నారి ON ఆం 

ఉనా ఎ... ఇదిపిధంగా ధరి శ్రే ERY స్య ", 0 థ్ భేద ద గ్ర ౧0 తరాలలో సఖీ న్ను 

“ wm సాపై , 3) న లో Bre ~~ (౧౧౫౦ నో లో లో 
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అన సవ సము జ న్నట్లు న [పాచి న [గ౦ఫొలు అం గా న్నాయి. ధ్ (3 నూ ర్య 

ఇగో /| -b me] 1" ned > కు. న్ వ. | 

సాసరి క్ర మన్వ తరాలలో ఒక దానికి మారుగా మిరు సావరి క మనగంత రాస్ని 
£9 

a) లీ వ 

కొందరు పది u సంంచాగు, కంగా. ఫివిధ మన్నంథ రాలలో విఖన్న నప బు స 
RN) 

న ల శత చ 
మండ లాలు ఉన్నట్లు మనకు తట అల్ల మవుతున్న ది. 

ha 

మన్వంత రాలలో ఏభిన్ను లెనన ప్రమహార్హుంకు స్తానం వున్నట్టుగా స మనువ్తులకు 

కూడా ఆ స్థానం ఫాళ్వనంకాదసి “తెలు స్తున్నది. అంశ వై వసుత మన్వంతర 

మన్నది వ కోటున్న దిగ దొ! ఆమను స్ట నంనుంచ వై వన్వతుణ్ని తప్పించి సమర్హు 

డైన మరొక వరికి ఆ స్థానాన్ని పొందవచ్చు నన్నమాట. గృవాగాధి 

మోహిొనుల నంభాస ణా సంద ర్భంలొ “అట్లు గావున( ద వృలం2 బు నాకు నొనంగి 

ధర్మమూర్సి ! వై_వస్వత పదధ్యంసీ ! పాలించవే యని గృహాగోధి సరల్కిన పని 

మోహిని యిట్లనియె.” (నార. 288. పు. 218. వ.) అని నరసింవాకవి ఐర్కొ 

సడంద్యారా వే వన్వళాది మను పదాలకు కాదు, వును సదస్థ్యుల్నైన వె పవస్వతాది 

ముహార్జులగు నాం ఏ భ్ థ్టట్వం తప్పనని "సలియ సపతాడు. 

ఇదేవిధంగా కుబీగు డొకోడునా న్నాడనీ అ 'నేక్ర (గ ంథాలద్యారా ను (పసిద్ద మైన 

విషయం. _ శాని న్తబుషుణవలెనే కుబేరత్వానికిస తం మార్చు వున్నదని 

నారదీయపు రాణంవల్ల తెలుస్తున్నది. స ప్రబుషులు మన్వంశ'రాలలో మారగా 

కుబేరుడు కోల్పాంతంటో మారుచాడ సి నారదీయపురాణం చరంటున్నది. 

కల్యాణతీర్థ మపి*మావర్ణ నలో నరసింపాకవపి " “కల్యాణలీర్థ తీరంబున ధనం బొక'నికిం 

జాలున ట్ర "సంగిన( గల్పాంత రంబున.( 'సబెగుండై జనించు" (నార. 184. 185 పు. 

176. వ.) అనీ "ఎరొనడం ద్యారా గ్రుబేరత్వంసై. తం శాళత౦కాదనీ తేట తెల్లం 

చేశాడు. అసలు నరసింహకవి పేర్కొనని ఆర్ష విజ్ఞాన రహస్యం మరొకటి వున్నది. 

కుబేరుడు వొక్కా జే ధనవంతుడుకాడు. చెర్జన సంతో రాకునులనే కాక వివిధ 

చక్రవర్తుల నందరిని సైతం వ్వోడించి ధనరానులను నిలువ చనుకున్న వాడు 

“ కుబేరుడు *. నిజానికీ ఆర్ధ విజ్ఞాన ంద్భ ష్ట్యా రుబేరుడంకు “ దుర్దనవంతు డ”ని 

అర్థం. ఈ దృ ఫ్రా్య'నే న నర్మ పథంలో సవ్యంగా మహా త్రరమైన సంపదను (పోది 
రం 

అండ్ 4 లోగ" ల శో 

చేసినవాడు కుబరుడు కాడు. నుజవేరు డనబడుతాడు. ఆచపిజూానం అడుగంటిన 
త. 
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కారణంగా యూ కుబేర, సుబేర విభిన్న త్వాన్ని (పొచీను అవరూ గు రించ లేదు. 

మహామథన సారామృతం 
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మంత భాష సాది విఖేషాలు 

“కరం (పథాన నుమృ తాడరమ్” (నార, లలన, పు. 29. వ.) అని ఉపనిష 

క్ నే a) మ శబాత్నకాలయిన వర్తాలస్వీ ౧ నం 
డ్వాక్యం బర-న్నట్లు ధ్వన్యాత్మ కాలు, శబాత్నకాలయిన వరా న్ని టిని మన 

4 

మామూలుగా అకరాలంటున్నా ౦ కాని అది యౌచార్థం కాదు, అకారాది ఈకా 

రాంతాః నర్లాః' అన్న వాకగ్గం (పశారం అశుర శబ మన్నది యేర్చడిందని కొంద 
లం ది న: 

రంటారు కాని అది గూడా యదార్థం కాదు. వన్హాలస్ని అక్ష రాలు కావు. తరాలు, 

క్ల జూనం దఇపాం వరాలు దివిధాలు. అమ్నతసిద్ది కలిగించిపి అతరాలని ఆర్షపిజ్ఞా; ఎమాన్ట వర్గా ఏమి థొ తే సిద్ది కలిగి చే 

వ గర మన అతు ద్వి నా నవ నవ క్ష గ 
మాత్రమే సాద్ధకమైన అతరాలు. తద్భి ౫ ఏ లై నవన్నీ నామమా [౫వు అకరా _లెన 

తరాలు. అయితే అమృత వీజంలు కానటువంటి అక్షరాలు శకి రహా తాలని చెప్ప 

డానికి బొత్తిగా అవకాశంలేదు. తరంకాని, అతరంశాని యే వర్ష 

రి 

అదే ధ్వన్యాత్మక మైన నిళ్శబ్దశ క మవొళ కి నంత మెనది. కాగా, వివిధ 
మెనానళి శ కి వంత మెనదే. ధ్వన్యాత్మక మైన శబ్దం శ కివంతం కాగోొ, 

త్ర 

శబ్దాత్యకాలె న విభిన్న మం(తాలకు, విభన్న శకులున్నా యన్నమాట 

యచాగం. ఏ మంత సిదిలో నె నా, మానసికజవం మహోళశ క! వంత మెందన్న ఆధ 
థి తి రా వాది రాం త్మ 

fm 

> వజ, క చ స సప న భి ళో న గ జ్య ఆన సా? అట్ అట్లీ 

విజ్ఞానద్భప్టి, ఆధునిక వైజ్ఞానిక దృక్పథంలోకూడా "గర సమ్మత మైనది. అనంత 

మం|శతాలతో, అపూవప శక్తుల కాలవాలాలై స, "పేదాలను [పతి బింబించన 

ఆల ం దక శ లత అగ ఆ ౯. వే గ అం గ ద్ అర్ర 

పురాణాలలి వివిధ మంతశ రుల (పన క్రులుండ డం అబ్బు” ౦౩ దు, జబ, (బట శ్రి? 

ళ్ ల. WAAR రాసా See 5 లగ ఆ 
మహేశ్వ నాది దేవగాలందరిక సభిన్న రాతను ల్ ల్లరకూ , ఉన్న ఆయుధాలన్నీ, 

బహుళ మం|తళశ కి సంభరితా లే. నరసిం హూఠవి రత్నా వళి వృత్తాంత సందర్భంలో 
—0 

అలలే 

“1 రాక్షసీ నిజమందిరంబునంగల సకలధనంబులు సం| గపహాంచుకొని ఖెరేణురూవంబున 

యం గ వ 5 అ నడ రగణశ కీ (బాప శ్రణునీం బై నిడుకొని రాజపు తీ యైన రళఆనర్నవళి నద్భుశ్య గణళ కం 

దోడుకొని తృతీయ ముహూార్శంబున శంక రాజయమున కరుచెంచి, -కాశీవురంబు 

చూపి యిది పాపశరుకుళారంబు ”” (నార. విర, పు. 144. వ. అని రాతసివల్ల 

“ఖరేణురూప అద్భశ రిక రణశ రి ' మంట [ప్రయోగాలను చూపించాడు. ఇదే 

విధంగా కాళిరాజు పుతికను 'కొండిన్యున కిచ్చి వాహం౦ం జరిపించిన సందర్భంలో 

రాక్షసి కరణిరూపం ధరించి రత్నావళిని నిజపురానికి తోడ్కొౌనివచ్చిన సందర్భం 
న Og ఇ § అర్య ఇండ్ల ని! 

గాను, వివిధ మంత, తంత పద్యల [ప్రభావాలను చూపించినట్లు బర న్నాడు. 

అయితే మంటతో పాసనలో, సన్మం|త్రోపొసనలు, దుర్మం[తోపాననలు, యెప్పుడూ 

వుండనే వుంటాయి. నరసింహకవి కలియుగ ధర్మాలను వివరించే సందర్భంలో 

“ ద్విజాధములు నారాయణు వర్జించి 'దేవతాంశర  సేవకులె యుందు. 
జా. 

దువ ;దవం౦బుచేత దురారాధన |కియలు వారి బాపళ్నులగు న్నపదిజు పా స్ప |[దవ్యంబుి గ్గ ధన [కియఈ ప్రల నృపద్విజులు (వాణి 

హింసే గావింపుదురు. శ్మశాన దెవతార్శ్చన ౦బు (శేయస్కరంబని యొనరింపుదురు. 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 



రుకాాంగాద చరిత వి శీపూలు CLIX 

పారి పదంజెలుంగక యహోరా, తంబు సో ఎగరపూరకులై. నరులు వర్తింప్పురురు. 
అలాల లో 

నార, 1/4. పు. 181 వ. అని బామాచాగపర మెన క్యశానసూజంను గురించి ) 
ద ( 

సపురొున్నాడు. పొరణ్యక క్సుడు (పప్తోదుణ్న్ని ఏవ షపయోగాచు లతో జాధించినవుడు 

రాక్షస uw పా సులు అనేక అభిచార Eb యలు చేనినటుకూడా వర్ణ రబాడు, 
గ 

ని వరికి ఉని యాజ్జి కుల్ లన మాం (తికులు పావకో “దిశ మైన గ క్పికను సైతం 

(పష్టోదునిమీద | పయోగించినట్లు ని 'సీంపో ర్ 5 పర్ణ ౧ిదాణు, (చూ. నాగి, 189. ఫ్ర. 

య on se) 

మొదలు. 494. వు. వరకు.) (శ్రీకృష్ణ, భాణానుర యుద్ద? మయంలో వారుడు 
లీ 

(తిశిర ఫఘోరమూ ర యెన ఉ[గజ్వ రాన్ని క్ర ల్పించగా లొని నతీశీశ లజ్వ రాన్ని 

కల్పించడంతో హారి హూరించాడని గరసింవాక ప “పేర్కొ న్నాడు. (నాగ, 6లే. పు, 

369. వ. en సందర్భంలో జ్యరీక రణమహామం [౫ |పయోగాన్ని, దానికి విరుగు 

తుగా నిలువగలిగిన శీజలీమం| త [పయో గాన్ని నలపింబారొవి విన స్పష్ట పర చాడు. 

(బావ నం వృ త్తాంప వర్ణ నా సందర్భంగా శాక లాపుగంలో దురాచారు డైన 

| బావ్మాయునికి లభ్య మైన వేళ్యాకా లత అ నేక వళ్యమోాహాళాల్తన జెవధాలు 

(ప్రయోగించి అతని భాగ్యనుంచి, అతని గబనస్స్ఫును Arana) వళ్యంచినుకొన్నట్టు 

E బర్కానటం జరిగింది (నార, DA, పు. 260. ప. ): 'మోహినీరాజుల సంభాషణ 

సంగా గ గశీకర చిన ధాంగరములడుగ (నార . 2830. పు, 208. ప.) 

అని వశీకరణ జిపధాల విషయం “పేరొ, స న్నాడు, అయిజే ఒక యోగిని యిచ్చిన 

"షధాలను ఉపయోగంచిన వలిధాన్ని పేర్కొని యిటువంటి 

వశీకరణ ధ ఏ | పయోగాంవల్ల 1 వివిధ రోగాలు నంభ విసాయంటూ “ఈ చూర్షంబు 

జీ రంబులతో( గూర్చి భర్శకు. దాఫించిన, వా(డు నీ దానుండగు నీరత నీవు 

గళంబునం దాల్చిన నిఖల వశీకారం బగునని నియోగించిన నేను నట్లు కాసించితి, 

తన్మహిమచే భర _దినదినంబును గృశ్యించి ముఖంబున  |వణంబులు పుట్టి 

త| ద్వాణంబులం [గిమిసహ|సంబులు వొ'డిమ ననీ చర్మానశిషుం డై (యుండి నన్ను 
om డ్ a స్టే క్ష, 90 ఈలా 

శనీ దానుండ నై ఖ్లి నన్యగ్భవా ంబుల క(౫ నన్నుం గటాతీంపవే యనిన నేను 

సదన్ విన్నవించిన యుపళమ “సధంబు దెచ్చిం స్వస్థునిం చేసితి నంత.” 

(నా . 281. వు. 205. వ.) అని నరసింవాకవి వివరించి యీ దుష్ట్రాస ఛాలకు 

విరుగుడుగా పనిచేయగల సదొషధాలుకూడా వుంటాయన్న సంగతిని మంత, 

తంత, వై వె గన్టగోొ | _స్తాలరిత్యా స సూచించాడు. 

రుక్మాంగద చరిత విశేషాలు 

గుక్నాంగదుడు విషు విష్ణు భక్తులలో వాలా గొప్పవాడు, పెక్కు రాజ్యాలను 

శో ఖో "వ అలి 

జయించినవాడు. అనేకమంది భార్యలతో నసుఖభ్ో గ లాలను డి నవాడు, 

మహామథన సారామృతం 



wh 

CLX నారదిం నువురాణ అమృతనవనిశం 

చం[దవంశపు రాజైన యయాతి దేవయానిని వివావాం ఒసుక్' అనంతరం 

చేవయాని దాసీయైన శర్మిష్టతో నంగమంచేసీన కారణంగా ళు క్ సా పాొనికి గురియై 

వా ర్షళకొంన్నీ పొందడ 6, చివరికి ధరునూ౫ వివర “ఇతో శుకుని అన్నుగ హాంన ల్ల 
అ లర గ్ల (౪ (ద ౧ 

వ భం (1 1 ర లో... ల wy. ణా. ర. 

పు[త యౌావనాన్ని యయాతి స్వీకరించి చిరకాల శృంగార |పసియు 3, సకల 

భోగోపజీవియె జీవించి తనకు యౌవనాన్ని అడిగిన వంటనే యిచ్చి వేసిన సను 

అం ని ఇల ఖ్ ౮ | సత అనో అమన అక ౮ ర (౧ _ / (9 పీ ఇ తి సద -£ (= 

పుతుడై డన పూరునికి తన యొవనాన్ని తిరగి యిచ్చి రాజ్యపట్టాభీప కుని ఇ, 

ఆ|ళమవాసానికి వెళ్లడం సు|వసిద్ద మైన కథ. యయాతి జీవితంలో అకాలంలో 

sage ల , ల అటి టా 
వార్జక్యం రావడం, లన పుతుణైై న పూరుని యౌవనాన్ని తాను బొంది అసేక 

ర 

సంవత్స రాలు ళృంగార[పియు డై నుఖలాలను గై జీవించడం జేవలం చేవయాని 

తం| డియైన శు కాచార్యుని శాపాను గ హాలవల్ల నే జరిగింది కాని, నవాజంగా జరగ 

లేదు. కాని రుక్మాంగదుని బీవితంలో, ఉద్లేశపూ రకంగా |బహ్మ విశిష్టంగా 

సృష్టించిన మోహినిని మందరనగసీమనుంచి పర్మి పొంచి, ఆమె మోప శీనికి 

లో నౌ తాడు. నిజాని కప్పటికి రుక్నాంగ దుని కుమారు డె న ధర్మాంగదుడు యువకు 

డై_నాకాడు. కుగవాడు. . కాని రుక్మాంగదుడు వార్దక దశలోనే మోహినిని 

|గహీసాడు. స ప్తద్విప పదీశ భూవబ. నూన్ని పరీపాలింప సులసిందిగా తన 

ఫై డెన ధర్మాంగ దుడిమీద రుక్మాంగదుడు. భారం పెడ తాడు. అయి తే 

జగ న్నోహానియైన మోహినితో వివరించడానికి తగిన యావనశ కృ రుక్మాంగదునికి 

లేదు. కాని ధర్మాంగదుడు తెచ్చిన మణుల కాగణంగా రుక్మాంగదుడు, యౌవనం 

పొంది చిరకాలం భోగా లనుభవించినట్లు క నీపిన్తున్న ది. వృద్దుడై న గుక్మాంగ దునికి 

యౌవన|పాప్రిలో యయాతి చరి[గలోవలె, యెటువంటి ళాపాను[గహోల 

(పసక్షి లేదు. “నీవు సుతుండ వెన కతన నాకు నీ జగన్నోహానియైన మోహినితోడ 

వారింప( బున రస్యావన |పొప్తి ప్ యయ్యొడు. మను. రలోక బున వృద్దునకు సురాతాను 

రాగ ంబుగలుగుటు పిసక రంబ. మేనుజీర్షంబయె (.శిరోరుహూంబులం బలిరంబువొడ మె. 

జీర్ణుండ వైన నీచే న జీర్ణుండ నె భోగంబు అనుభ వించెద . నేనీ కాంత నాకాంతంబు 

విడిచి నాకాంత్యె వచ్చుటం జేసి భవద్చానాు గుస్తుండనై బర్నైనిర్హరదివ్య నదీ 

తటంబుల విహరింతు నీవురం|ధి మశ్చాణంబు.  దివ్యకాంత. పతన్నిమి త్తంబుగా 

దేవతలు ఖీదంబునొందుచుం జనిరి. దీని సంరక్షింపవలయుననిన తండి వాక్యంబులు 

విని యుపచారంబులు గావింవ నాజ్ఞానువర్తు ల నియోగించి రాజ్య భార ౦బు 

£9 

వహింపు చుండ,” (నార .2ిక్లి. పు.809.వ.) ఆర్ష విజ్ఞాను లెన రుక్మాంగద, ధర్మాంగ 

దులు కేవలం తమ మహ త్తర్నాలెన మణుల శక్తుల వల్ల నే నితయౌావన, శకులను 

సముపార్దన = సేముకున ట్లు అర్థ మవుతుగ ్నది, వీధిశా పురాధిపతి యెన రుక్మాంగదుని 

కుమారుడు ధర్మాంగదుడు తం|డిని మించిన తనయుడు. స్ప ప్పద్వీపాలను సైతం 

వాజ్మయ మహాధ్య ముని 



గుక్నాంగద చరి! త గా శీసూలు CLXi 

జయించి వరిపొలించగల సమ గ్గు మే ధర్నాంగదుడు. మీదు మికి గాలి పిత పాక న్ పరి 

పాలకుడు, రక్కా ౧గదుడు అక అంక అచంచల మవావిష్ణుభ క్క గీ [వతనిష్టుడు ణు. రుకా శ్రి? 
/ © 

గదు;న్ని సుఖ గి నుంచి మరలించి, అశని ధ్వంన సనార్థమె (బిహ్మ 'మోహినినీ 
న. 

| కలీ . ం a 
సనపమీంచి ద గనం ఉపదేశించి పంపినాదు. మోఫోొానీ రుళ్ళాంగదుల ని వీవాహాం 
రీలు) wD లీ య 

ట్ 

అయినను బగా చాల ప Pow కాలెసకీ Hed (ప ప్ ఫ్ కిచ్చిన మాట (పకా రం 
ఓ 

రు ర్ం ముసి ఫస్టు Eo భంగం కొలిగించాలని విశ్వ వయత్నం చేస్తుంది. 

'షూహోాని కోరిక "మీర స స్త దీప ప్ వేశయొ, బళ్ళ వాక్య పగిపాొలకు ఇదీ తం| డిని 

మించిన కొడుక సిసీంచుకోన్న థ Cra దుణ్ను గ )కంగదుడు పధించడానికి సనం 
(4) యె 

సంకట మ) న. "రర ర్ి గ్ర ప్ప, MN షు సర యైన పళ ట్ర ్ట (వతినిస్ట నిషను స్నర్జించ డానికి మాతం 

nq ము? దించడు.  మోసహాని కోరిన వశారం, భర్భాంగదుని వధకు రుకా శ్రంగదుడు 
ben 

సంసిన్షుడు కాగా, అతని నిషుః న్స తత్చరతకు (బవ యది దేవతలంతా ఆళ్చర్యపడి 
[0 

స) gen యే యెటువంటి 2 షరి memo జరుగ మండ నంర కీ సారు, ఈ రు-కొ శ్రంగదుని 

“ag సాని, ఖీ పతంవంతుల బీఫెన అస ట్లు క రుళ్యాంగదుని 
m౫ రతి గ సి ట్ర సథీ ట్ర "తంల Ho MO జగిగిన  సిపిస్తున న్నది. రంగ 

Ere 10 అయిన! సగ ny We ఫ్ | మం? సీని అనుసుయిం౦ స్ సందర గంలో" శి 

Wo జ ల) sae wy, లారి. అల . ముర లు 

“HN సు వతి మొనరింప భారం య ంత 
er) we an (gy 

నొను గ్ర కంబు వె టించ యాూచరించి 
్ల) 

shore Hote | లొాగంబు అమిత: ర్తి 

గతంల 

వెలయు. సొఖితివ వోఅం బ! ఫ్ యగుచు.” 

(నార. 984, వు. 102. ప.) 

అని సాగి (తినీ ఉపమూోొోస౦ంగా లం ద్వారా, సావి(తీ సత్యవం తులక థ 

గంగ గుుసికో ౧ పొచీన మై నట సీ ఏ నరనసీపొంఠక ఖె ఏ, 1 తెలియ చేశాడు. 
న. 

రుఇళ్ళంగదునీ కుమారు జైన ధర్మాంగదుడు తనకు తొమ్మిదవ యేటనే 

మపశ*శీబథఖ పర్శాగమ మవంతు డ్రై నులయవర్వత మీద వున్న వి ద్యాధరుల్ని యుద్దంలొ 

"గెల్చి మణులతో" సహో అ గొద్యాధరుల భార్యలను తీసుకొనివచ్చి మోహినికి _సైరం 

ఢి లుగా నియమించాడు. సామాన్యంగా మణి[శయమని మయులు తిసంఖ్యశే 

టు అపి శాస్తుళం, చింతామణి, ల ఇవికాక 

స్పష్టం, "ఢర్మాంగదుడు సచ్చిన ముంతలో విభిన్నాలె లెన అపూర్య శకి క వంతా లెన 

పెక్కు చి ళామణులు తెచ్చినట్టు స్పష్టపడుతున్నది. 

మవోమథన నొ రామృతం 

N—xi 



00311 నారదీయపురాణ అమృతనవ నీశం 

కాని ధర్మాంగదుడు అయిదుగురు విద్యాధరులను "గెల్చి విభిన్న్నాల మహ 

తర శ కివంతా లన అయిదు మణులను తీసుకొనివచ్చి తండి పాదాలముందు 

జ ఒచ్య ళ్ లు తాం నో గు. వ ఇన అ x 

వుంచినట్లు నరసింపహూకవి యీ కింది వీధంగ వర్ణించాడు ఈ ర్ల నవల్ల స నా 

శ తావృత మైన భోగ వతిని జయించి, అయుత సాగకన్యలను, ఫణిఫణా రత్నాలను, 

యింకా యింకా అనేశా నేక ఫజయఫలాలను తెచ్చి తం, డికి సమర్చించిసట్లు స్పష్ట 

పడుతున్నది. 

66 

అప్పన దెచ్చె విద్యాధరుల జయించి 

మణులేను నిజళ కి మహిమ నొకటి 

హాటకమయ అవకోటి (పదంబగు 

నొకటి సహ్మస శతోత్తమ పట 

దాయకం బొక్కాటి తారుణ్య సంపద్వి 

ఛాయక నవసుధా ధార లొలుకు 

నొకటి గృహ [పధానోత్కట ధాన్య సా 

ధనమయి కీర్తిని దనరు నొకటి 

వ్యోమగమనంబు నొందించు నొరవు మెజయ 

నట్టి మణి రాజములు దెచ్చి యధిక శార్య 

ధనులు విద్యాధ రా|గ్రణుల్ దారు న|శు 

వూర్ణ నే(కాంతలై_ తదంభోజ ముఖులు. 

వెంటరా ధర్మాంగదుండు రుక్మాంగద. కితీళు పదంబుల వై (వాలి వీరె యేవురు 

విద్యాధరులు మలయాచలంబున ఏరి జయిం చితి వీకీంపు మేత ద్భార్యలు నైరంధు 

లయి యూ మణుల చ మోవానీకాంత నలంకరింతురు. సర్వశామ (పదంబులై పున 

"ర్యావన దాయకంబులె యుండు నీ మణులు దాల్చిన జీర్ణ వంతులేని లావణ్యవంతు 

అగుదురు. ఈ మణులు వళీపలిత నాళకంబులు, వస్త్ర హర్మ్య సువర్షాది చింతిత సిద్ది 

మూలంబులు. చింతానుణులే కాని యితర మణులు గావు. గంధర్వులు నేనును 

ముప్పది దినంబులు రణం బొనర్శి, నీ శేజంబున జయించి యప్పన గొంటి. ఏను 

సము[ దంబు (పనెశించి సము దగ రృంబున నొక యేండు వర్పించితి. నాగళ తావ్భత 

మెన భోగవతి నిర్జించి యయుత నాగకన్యలం గొనివచ్చితి. ఫణిఫణా రత్నంబులు 

'దెచ్చితి. నచ్చట దానవ మందిరంబున "కేగి యెనిమిది వేవుర దాననీ కన్యకలనానా 

రించితి. శతకోటి రత్నంబులు దిపార్టంబుగా నాపాదించితి. యువ శ్రితఎరా'క్రమ 

పొలితుండ నె రసాతలస్థితంబగు వారుణ లోకంబు చొచ్చి పరుణుంగాంచి |బతుక 
వలసెద వేని మా తండి యాజ్ఞం. దిరుగు మనంగ నలిగి యుద్దసన్నర్దుండై యొక 

వాజ్మయ మహవాధ్యముని 



ల CLXIil 

వత్సరంబు ఫోం. అతని నారాయణా" స్తృంబునందూలించిన సమీర వేగంబు తె 

విజితచం|ద [వభాభోగ ౦బు లై యొక్కొ న కర్ణ ౦బు శామంగ్రి నృణతొయంబులు 

"లేక (బతుకు తురంగాయుతంబును బుష్కరానుజయైన (తీలోక సుందరి యగు నొక 

కన్యను భా-ర్యార్థంబుగా సమర్పించే, “నార, బిరీర్, 256. పు. 818. ప, 819. వు). 

ఈ సంది రాన్ని బట్టి ఆ యూ మణులు యెంతటి మహా త్తర స్థ 

మణి ధారణా |పభావంతో రుక్మాంగదు జే విధంగా (వవ్ఫస్హుడె నా పున రో్యోవన 

వంతు డయ్యాడో స్పష్ట పడుతుంది. 
య 

పూర్వజన్మలలో యెన్ని జన్మలలోనై నానశే చేసిన యెంతటి ఘోరాతి 
ఘోరాలైన పాపాలనైనా పోగొట్టి పవితాత్యులుగా చేయగల శక్టి “వూర్వ 
దుర్గతినాశినీ” మం|శానికి వున్నదని మన మహార్దులు పేర్కొన్నారు. ఇదే విధంగా 
(పబోధనియైన కా_ర్రక శుక్లెకాదశినాడు యధావిధిగా ఉపవసించి వివ కర్బన చే గు 

0 
రా 

యెంతటి [దిహ్మవాత్యాది పాపాలి నా నశించుతాయుని నరసింవాకివబి రుకకాంగ 

దుసి ద్వారా మోహానికి యీ | కింది పద్యాలలో వివరించాడు. 

“అ క్రేళకరము కార్తిక 

శు క్రైకాదశి యముండు చూడ వెటచు దో 
| 

సక్తి న్నాతుండె హరి 
య ర 

విక్ష బులను గావంగా( దవిలి మేల్కనంగన్ . 

| బహ్మ్ హ త్యాది దున్దర పాతకములు 

కామచాగ కృతంబులై_ కలిగిన యవి 

మయమైన విలయంబు నొందు నన్యూసమహిమ 

నిది (వబోధని యం (డు యతీం[ద నరులు. 

(నార, 270; వు. 28, 29. వ.) 

పహాద కథా వెశిష్యం నీ యా 

భాగవతాది యితర పురాణాలలో వున్న (పప్పదుని కథకు, నారదీయ 

పురాణంలో వున్న (పప్హిదుని కథకు మౌలికంగా కొంత భిన్నత్వం గోచర 

మవుతున్నది. (శ్రీ మవోవిష్టువు ద్వారపాలకులైన జయ, విజయు లిద్దరూ 
మునులవల శావ్యగన్థ్యుల రావసులుగా జన్మించిన పివయం సు పసిద్గం. కత ౧ Da (6 (థి 

యుగంలో జయ నిజయులు హారణ్యావ, హారణ్యక శిపులుగా జన్మించి, (బహ్మ్కు, 

మహేశ్వరునకూ భక్తులై మవోవిష్ణువుపట్ల తికరణశుద్దిగా _ బిద్వేపభాచాన్ని 
వహించినట్లు అనేక [గంథాలవల్ల మనకు ద్య|్యోతక' మవుతున్నది. అయితే నారదీయ 

మవోమథన సారామృత ౦ 
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పురాణంలో మాకం, హిరణ్య 
) స 

విష్టుభ్తి లేనివానివల అతడు వె , అతని జీవితకాలం మొ త్ "౦లో వు £ వి ద్వేషి గా 

నటించినట్లు అనేక సందర్భాలలో స్పస్టంగా పేర్కొనబడింది. “ఇట్లు వివిధ 
భోగంబు లనుభవించుచు భో క నారి యని లోనంచలంపుచు స్వేళ శేవశ్వ దృ షి 

6 

జనిత| పీతిం జనింపంబడుచు, బాహ్యు 1ండునుంబో తె జావహ్యాంబున మాయానాటుక 

సూ తంబున నడవుచు. జా శ్వాకుండునుంటోలె దెహాశ్మా భేద సూచక కియలు 

గావింపుచు( గై శికివృ తి కామినులంగూర్చె కబ్బంబు లొనర్చుచు, “కాము శేషు 
యా — 

సుఖాలాభి యనుచు నొకానొకచోటం బల్కుచు జగ ంబు శూ గ శేనంబని మూధ్య 

మికుండునుంబో ల నుచ్చరింపుచు, బహి ర్షళంబున, చేష్ట న నువులు చూడనీ యటుండి 
purer.) య 

హృదయం బున భావించు యోగియును బోలె సర్వంబు నంతర 'ంగంబునే 
| er. p 6 చ 

చూచుచు, బాహ్యాంబున అలదని రూడుచు ......... బాహ్యూంబున "దె తు 

డంత రంగంబునం బరమ వె నై_ప్పవుండై. వర్తించు న క మ్మాయావివలన a (నార. 432, 

488. పు. 176. వ.) అని వొకటికి రెండుసార్లు పి గా రణ్యక శిపుని ఆంత వంగిక విషు 

భి గురించి స్పష్టంగా ఉటంకించడం జరిగింది అనంతరం తస పుతుడ. న 

(పన్హోదుని మహా తర విష్ణుథ_ో కీ గురించి వారణ్యక నివు డాంతరంగికంగా యెంతో 

నంతోషపడినటు యో "కింది పదంలో నరసింహాకవి మరింత వినృషంగా 
(7 లి ఈర 

పేర్కొన్నాడు. 

సంపూర్ణ క ళాలత్మీ 

సంవన్నుండై న నుతు నిశాచరవతి ఫ్రీ 

కీంపుచు నానందము నను 

కంపయు నుప్పొంగ6 బలికి. గడు మన్ననతోన్. 

(నార, 464. పు. 89 ప.) 

అం కేకాదు నరసిం పాక ని హిరణ్యకశిపుడు హరిభ క్తి విడిచిపెట్టవలసిందని వన్న 
మందలించిన సంవర్భంలో _పవ్లోీదుడు తం|డితో మాట్లాడుతూ, అసలు హిరణ్య 

కశిపుడు విస్ట్వంళతో నే సంజనితుడై నట్టు (పవ్లిదుని నోటివెంట నే చెప్పించాడు, 

“దె తే దై క్యం[ద | ! యిన్నీయు. దగు (దిజగజ్జ్ఞయ 

సంవదనీకు; నో స్వామి; నేండు 

పాకృతుండవు నీవు వరమాత్మయైన యా 

హారి నిజాంశంబున నవతరించి 

యిట యు 9డక యున్న నీశార్య మీశ కి 

యీ మ హైశ్వర్యంబు నేలకలుగు 

(నార, 461. పు. 6. ప.) 

వాబజ్బయ మవహోధ్య కుని 
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ఉం లుబి 

విష్ణువు నన కాదులకు మోష వా ప ఛాసఎంనగురిఐ చి ఫివరించిెన సందర్భంలో పిష్ణు వే 

రాతనులు బ్రావాొ౦యగా కుద్భష్లి, ఆఅంతరంగికంగా విషు భ3 కలిగివుంటారన్న 
౬ 6 ft 0 

ఓ 6 68 A ఉర అనీ జ్య లో అప అలి ఖో లే జ ఇత జో ట్ ॥ ఇ ంత్రో “దీవించి దావ కుద్భప్టి సమత మైన మథతమున( [(బీయఎమస్థితీ నబూంచి.” 

(నార.417.పు.100.వ.). * “అవై స్త వులంబో లె నాయందు ద్వేషవంబు గాఫింపుచు6 

గపటంబునం దిరుగుచు, జిత [తిలోశాధిపకు.లై జగ తయంబున ఖార్టతీనొందుచు6 

'దామనులు తన వారన తామసోపొానర చరణులే వారలకుం బితయంబుగా 
థి యా ఓ 

(వం రుచాద్యుఫాి సీ గావించి వారలవలన బవు వరంబులు గానించి యత్యా 

చైకశ్ణర్య్ణ ప రా|ః మ వయోనిధులై ఫీరోధులుంబలె నటించి మతశ్చదాంభో జంబు 
ఖో 

అంబెదరు. బాహ్మాంబున నసుర తా ఖ్యాా థి శై సురల బాదించెదరు”. (నార. గే 
ఓ) రా 

సె). 1 01. వ.) అని. సుర్రు సజ మేకాక యొ మాయా నాటక  నూ|తంలొ” 8 నిష్ట 

[వయోజనాయత్తు లే లె, జయ విజయులు రాశనులుగా జస్నిస్తార నీ నిష్టువే 
ల అనాది 0 [ 

చెపుతాడు. 

| . 1 అబల ఆ Hed 

|పష్టి “'దుడు ఫ్రై” ర్వజన్న లో ధర్భావన్న ,లుడనే స్రేనుతో వేన వేదాంగ వేశయెు 
ఈ) గ్రా వలలో ర్న 

ఒకానొక పండిత సభలో యశో నీధి యెగ ధర్నబ బంధు వనే మునీళ వ్రరుణ్ని వాన (పతి 
రం (a YY, 

వాదాలతో గెలువగా, అశ డా గబాంచి, గి తంరరుల ముఘు థ్ డవవుతావని మొదటు 
రూ. 

శ విసండు. అన 20 ఖిదిగి ధర్భువివేకోద్ పితు డై డె |బస్ట b గిద్వాారూపు Jen న ధరగ్జవత్సలుణ్ని | 
My) 

అకాగాంగా శపించానని బాధపడి. శాకసముఖుుడ వె వె నప్పటికికూడా (బహ బిద్యాా 
భి 2 (| 

cn 

నకు కృతయుగంలో _పప్లోద దుణై. పుడతాడు. జయ విజయులు పర ణ్య్యాత, బారణ్య 

కళిపులుగా సంజనిశు అయా(రని గతంలోనే సర్కొనబడింది. | 'చేళాయుగ ౦లో 
గ్గ ల 

ఆ జయ పీజయులే రావణా కుంభకర్లు లై పుడిఫ, ధర్భవశ్సలుడు విధీసణుడుగాను, 

ద్వాపరయుగంలో శిశుపాల, వంతన;। కుల పుడినే, ధర్భవత్సలుడు నవా దేవు ౫ 
(a oe eel ఆ wal (గ రంల 

త_శ్తబోధ నిరూపణం వస్తాడని విష్ణువే పలుకుతాడు. ఈ కృత, | లేత, ద్వాపర, 

అలయుగాలలో తాను నరసింహా, రదు, కృష్ట, క ద్ర ల్కి నామాలతో అవతరించి దుష్ట 

సంపశిరం చేసానంటాడు. కల్కి అవతారం సంభవించి, దుష్టులను సంవారించేది 
అలీ (| 

కలియుగ చతుర్ధ పొదంభోనే, ; ననసీంవోివ తా రానికి సారం నిష్టువే వరావ+ివ తార 
a 

నివేక సరివూష్టవవై వర్గిల్లుతాపునీ పలుకుతాడు. ఆ ధర్భ్శవత్సలుడే సొరణ్యక శిపు 

మెత్తి పారణ్యామణ్ని సంహారించిన విమతయం విస్పష్ట ౦. హొ రణ్య॥ శి పుడు [కేశా 

యుగంలో రావణానునుడుగాను, ద్యాసరయు? ౦లో శిళుపాలుడుగాను, జన్మించి 

రామన్యప్టా వ తారాలః వేత. నంవారింపబడ తాడు. అశనికి పునర్జన్మ తిరిగి లేదు. అం జే 

కాదు. స్తాన 'యంళై న డోధంబును, కృష్టా శ్రయంజై న కామంబును దైత్యు 
లకు గోపికలకు మోశత్రపే+ 'తువు” (నార.509. ష్రు.వి/ఏ వ) అనికు*డా $ విస్సష్షం గా 

రు 

వక్కాణించడం జరిగింది, నూమూలుగా భాగవతాది [గం థాలలో సొరణ్య క కశిపుడు, 

మవహామథన సారామృతం 
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మవహోద గుణై, తన సభాస్థలిలో వున్న ఒక నంభంలో విష్ణువును చూపవలనిందని 

(పహ్లాదుణ్ని అడుగగా న్ష్టన నరసింవోతారంలో అవతరించి హిరణ్యకళిపుని 

సంవారిం చినట్లు (పసిద్ద మైన న విషయం. భాగవతాది [గంథాలలో (పహ్షాదాదు లందరికి 

నరసింవోవతారంగానే పెష్టువు మొట్టమొదట (పత్యవమవుతాడు. అయి జే 

నారదీయపురాణంలో దీనికి భిన్నంగా హిరణ్యకశిపుడు (వన్హోదుణ్ని యమయాత 

నలు పెట్ట, నాగపాళ బద్దుణ్ని చేసి, సము[దంలోకి తోయించినపుడు 

విష్ణువు (వమ్లోదు నికి విషు న్వరూవుడుగానే (పత్యశమెై (పవ్లోదుణ్ని అనునయి౦చి 

వరం "వేడుకోమం జే స్త పాదారవిందాలు చూడడంకంశు నాకు వేశే కోరిక లేవని 

(పహ్హాదు డంటాడు. చివరికి విష్ణువు (పహ్లాదుణ్న మాతలత్ము సా[మాజ్య వట్ట 

భ|దుడుగా అను[గహించినప్పటికీ (ప్రహ్లాదుడు విష్ణుపద భక్షి తప్ప వేరొకటి కోర 

నంటాడు. చివరికి విష్ణువు నేను ఊరాబ్దిలో వున్న విధంగా నీ హృదయంలో 

వుంటానంటూ మూడురోజులకు నరసింహావతారంలో తిరిగి నన్ను నీవు చూస్తా 

వని యూ కింది పీనంగా "ఫేర్కొంటాను. 

44 8 న్ | of By ల . | శ 

పీయవత్చ ! నీకు నఖీష్ట మెయ్యది యది 

(వాపించు ; నుఖమున (బతుకు మింక ; 

నంత కర్రి తుండృనే యగిగిన ఖీదంబు 

నొందకు ; వీ రాబ్షినున్న 'యటు 
(త (2) 

నీ సృాదయంబున నిల్లు ; లత్మీకి నాకు 

భె స్త్ ' హృదయమె వే న గృృహంబు ; 

వె కుంఠ నుగాబివాన వరన నిత్య 
య ora) ta 

శోభయె తెలియ ; రజోభయములు 

తలగ జేయుదు దారుణ తనువు గాన 

మందిరము నిలుపుకొనంగ మనుజసింహా 

మూ ర్తినను! జూచెదవు ; భక్తి మూ(శు దివస 

ములకు ననియేగె విస్మయనున భజింపి 

(నార. 501 వు. 247 ప.) 

కాగా, యితర [గంథాలలోవలే కాక నారదీయపురాణంలో (ప్రహ్లాదునికి విష్ణువు 

హిరణ్యకళిపు సంహార సంద వర్భంలో నరసింహానతార రూపంలో నే కాక, అంతకు 

పూర్వమే అసలు సహజ విష్ణు న్వరూపంలో నే, (పత్యతమైనట్లు స్పష్ట వడుతున్నది. 

శేరోలగంలో హిరణ్యకశిపుడు పహ్తాదుణ్ని ఉద్దెశించి యీ సంభంలో 

విషువును చూపించవలఅనిందని సంభాన్ని చేతితో కొటినట్లు, పిడికిలితో గుద్దినట్లు, 
(3 ఆం లు ది ౧ 

వాజ్మయ మహాధ్యశుని 



[మ పోదుని కథా నె శిషంం CLXVI 
౧౫ 0 రది 

లితో తన్నినట్లు, గదతో మోాదిసటు విఫధ [గం ఖా టట ఎర్కొనబడింది. "ద్రం 
గా గు _ 

, ఇ క న ఒం య. ల బలీ ల 7 

నారదీయవరా లో మాతం అని న్నంభంబుుం జూపు మసి ఖడ్ల ౧బున 
pn) 

స ంభంబుం దాటించిన.” (నాన, 504 స, 2573 5.) అని ౪ _స్తీతో కొట్టినట్టు wo 

శాలి టం 

న (=) ఇష . 

కనిపి నున్నది 

(పహాదుని సిదాగ్గఖా, గన వూ నా సంగ రంలో “కాణాచాద్ సిద్దాంతాలు 

(పస్టిదునికి ప పూర్వమే వున్నట్లు 
(1) RA) 

4 ఇవవ ల గు ఆ 
అంత నగి తీయుం డొన జు |గోతినే స 

(0) . Cn (0 

చ నా 
గ యము నయ ౧ Tore) యుగ Es బుద్ది 

ట్ర్ ల! 
గురు సుగన కాణాన గిదిశళార గగుపాొ 

PO 

గ విరింగి కసీ శా స్రజ్ఞ జి నాది 

ననుంవంగో 0 బిల 'వొదింసుం డీతనితొ 
Po 

(నార, 448. స్ప. 227 వు) 

nol నో # 
ఇ DY Te CTD కిలా 9 MN gC సర అన్న పన్యంద్యాలర స్పష్టపణుతున న్నది. అయిత యి సిద్దాం తాలు ్రతయుగం 

లోచే [పశు సి గాంచి వున్నాయని ఆధునిక చగి శ కారులుగాని, శాస్త్రజ్ఞులు గాని 

అంగీకరించక పో వచ్చును. “క్షాంని 'వేధవాజ్బ్మయ ఆర్ల విజానాన్ని ద్భమిలో ్చిటుకొని 
™ (౪ య దా 6/6 ర 

పరిశీలించినపుడు, 9%? యా అణువరమాణా ది సిద్దాంతాలు, అత్యంత | పాచీనాలని 

ఆమోదించక త సను , 

(పస్థ్మ చుడు cl త్ర శ్రణుమారులక్షు పరమార్థ ర హాన్య బోధ పేరుతో అ త్యానాత్భ 

వివేకం దగ: ౫నుంచి, అణిమూవ్యష్ట్ర సీద్దులతో కప అన్నింటినీ తిరస్కరెంచి అనేక 

తత్వః క యాలను (పబోధథించి ‘ "విష్ణు శేనయిన జనునకు బి విముక్తి య్ సతృ్ఫలంబు ' 

అని పిపులంగా, నునిశితంగా తశ్వబో ధ చస్తాడు. (చూడు. నార, 460. పు. మొ. 

487. పు. వరకు.) 

ఏ =రణ్యక శిపుని సంహారానంతరం నరసింవోవళారంలో వున్న విష్ణువు 

(వహ్ల్హాదుని చేగదీసి, అనుగ పొంచి ఏ, రాజ్యాధి నేతను చేస్తాడు. అనంతరం (పమ్షోదుడు 

వాటొ-కాలం రాజ్యపరిపాలన చేస్తూ, చ రాజ్య ణి 'గతృప్తలో మునిగితే లెలద, - కేవల 

జ్ఞానాచ్యుతాం ఘీ భక్షి "రాజై న్ని సెతం అనుభవినూ స్తూ చిర కాలం బీవించినట్టు 

కనిపిస్తున్నది. (నార. 505.పు.26రి వ.) 

నుహామథన సారామృతం 



CLXViii నార దీయపురాణ అమృతనవనీతం 

(ప హా దుడు 
య 

|వళ్గా వోదుడు జః న సామాన న్రమెన నుహో ఏిష్టుభక్కుడు. ఇతని తండి హిరణ 

కళిపుడు. తల్లి లీలావతి. హరణ్యకశివుడు బహ్మనుచ్దేశి:చి ఘోరమైన శవస్సు 

చేయడానికి పూనుకొన గా చేవకలు రాక్షనులమీదకు యుర్తానికి వెళ్తారు. ఆ 

భార్య గర్ళవరమైన వీలావవతిని పట్టుక నగా - నారదుడడ్డువి పీలావతి సచ్చరి[త 

అనీ, ఆమె గర్భంలో వున్న బాలుడు. మహా పిష్టుభ క్షు డవుతాడనీ, ఆమెను చంప 

వద్దని చెప్పి, విడిపించి, తన అ|శమానిక్ తీసుకో? ని వెళి కాపాడి, పోషించి ఆమెకు 
x” అద ఇదు ఆఫ అద్య అటి £ ey NC స అక అర్య టి ఆన జ్ దః ఆమె గర్భస్టుణెవున్న (పవ్లోదునికి మనా త్తర మైన విష్ణు తత్ర్వోపదేశం చేశాడు. ఈ. 

విషయంతోపాటు మిగతా నిషయాలన్నీ, భాగ సాది [గంథాలచ్యా రా ఫి జ్ఞులకు 

సువీదితా లే. అయితే దేవీ భాగనత, భారత, వామన పురా ణాలవల్ల మరికొన్ని 

విశేషాలు తెలుసున్నాయి. అవి | వవోదుని జీవిత మధం, ఉతర చరి|శలకు నంబం జాని ఆ 6౧ రి ధా a 

ధించినవిగా కనిపిస్తున్నాయి. 

వాటిని యొ [కింద సం|గహాంగా ఉటంకిన్తున్నాను, |పహ్హోదుని అర్థాంగి సరు 

దేవి. ఈ దంపతులకు ఆయుస్మంతుడు, శిబి, విరోచనుడు, కుంభుడు, నికుంభుడు 

అనే అయిదుగురు పు] తులు కలిగారు. (ప వహోదుడెక సారి ఓర మునీళశ్వరుణ్ని అవమా 

నించాడు. అతని శానం కారణంగా (ప వవశదుడు విష్ణు 3 రహాత్రుడై పోయాడు. 
“ఇన జాలి 

అనంతరం విష్టుమూ రికి, |పవహాోదునికి పరస్పరం యుద్దం సంభవించింది. ఆ యుద్ధంలో 
el) య 

ఒకసారి చ్యవనుడు స్నానంచేస్తూ వుండగా, అతనిని పాతాళలోక వాసులు, 
పాతాళానికి యీడు కొనిపోయారు. అప్పుడు పాతళంలోవున్న (పహ్హోదుడు చవ 
నుణ్ని చాలా గౌరవించాడు. అపుడు చ్యవనుడు 'తానుచేసీన తీర్ణయా] తల మావో 

క్య్యాలనుగురించి వివరంగా వర్దించి చెప్పగా, | పన్లోదుడు చ్యవనునితో పాటు 
తీర్ణయా తలు చేయడానికి సపరివారంగా వెళ్లాడు. 

(పస్హాదుడు తీర్ధయా[తలుచేస్తూ, నరనారాయణులు తపస్సు , వనుకుంటున్న 
(వదేశానికి వెళ్లి, వారినీ, వారిసమకుంలోవున్న వివిధ అ స్తా స్తాలనూ చూచి “పీరు నిజంగా 
మునీశ్వరులే అయితే వీరికి అ స్తాలతో ప నేంవు; న్నది. బహుశా వీరు: వంచకులె 

వుంటారు.” అని అన్నాడు. ఆ మాటలువిన్న నరనారాయణులకు ఆ(గహంవచ్చి 
రు |పర్లూదునితో యుద్దాని! తలపడ్డారు. ఆ పోరాటంలో (పపహ్టోదుడోడిపోయి ms ౧౧ శ్రీ) మవోవిష్షువును |పార్తీ ంచాడు. అప్పుడు విషువు | వతరత ము కరనా (ఫ్ర ష్లువును (| రి ౦చాడు అప్పుడు పిష్టువు _పత్యతమై నర రాయణు 

వాజ్మయ మహోధ్యతుని 
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(౧౧ 

"గ wy" అట అపి Hw AR. జ అవ్య స్లో గరి లిదరూ తస అంశతో జనించినవారి అని ఫు! దహీ భాగవగంవల a LT a [5 లౌ 
ది గ 

తెలుస్తున్నది 
అలాటి 

| వహ'దుని వుతుడిన నరో చనుడూ,  సుఢనుంజ నే | బాహు: CSU] 
0 lm యీ 

కనా (సతి (గ వా వరివయంలో చాదులాడుకుంటాగు, అప్పుడు వాగు నము 

యిద్దరిలో, గుణగణాలలొోో గొప ఎవొజివ్వరో ని నిర్ణయించి చెప్ప సలనిందని యిద్దరూ 

కూడా (పహ్హాదుని పద్ద కి వెళారు. అప్పుడు సుధన్వుడు నీవు ధశ్యాధశ్శాలను 
ఆ) గ ఆడి య. | (ఓ 

కాచారించకుండా పడపాతంతో యేది నా నిర్ణ యానికి ౫ సృట్టయి తె, నీ శల 
యలు 

ముక్కలు చెక్కులవుతుంగని అంటాడు. ఈ మాటకు | సస శదుతు భయవడి 

yp 4 a ge “ లో ఉర స జనో కు 4s ఆగ న్ 

కశ్యపుని పదకు వెళి, పీక యమం'తా పివరినాడు. అప్పుడు వశ సముడు సొద, 
యి ఉం అలి 

భూతు జ వవాడు, ధర్నాదరుడు, విధి తప్ప హొాడ ము. ఎన రెనా గర శ్రి చెప్పవణ 
a : (ఆ ౧ | రయ నీ 0. 

సిందని ౫ చినప్పుడు, ధర్మ గ్త్ చెప్పక పో పానం చుట్టుకుంటు ది, "ద్రాం ఎట్టి 

ఇ రసన రాగాలను నిచారించి ధర్ గ ద్దాటన [ వయవలసి దని చెబుతాడు 
రయ 

అప్పుడు . (వప్త్హోదుడు, విరోవన, సుధన్వుల గుణగణాలను నిమ ర్భించి, సుధ 
గా 

నుడ గుణవంతుడని మేట్ అని, నిప్ప “పాతంగా చెప్పినట్లు భారం 

"పేర్కొంటున్నది. 

(పవ ముని స్నతుడై_ ఇ న విదోచనునకు, సుధన్వుడు ఒక్ న సందర్భంలో పం దెం 

'వేనుకొని వము తమ (వాణాలను ఫణంగా వొడ్డుతాగు. అనంపరం తమ గగన 

తీర్వవలసిందని వీరిద్దరూ (పవీదునివద్ద క. వెళారు. విరోచనుడు తన పు తుడనికాని, 

సుధన్వు డ డన్యుడ నిశాని, తలంచరుండా సుధన్వుసీ! నాగ్గయం సమకూరునూ, ధర్మ 

బుద్దితో తీర్పుచెప్పి తన తనయుని |పాణాలు పోగొట్టడాని కంగీక రిస్తాడు. 
అయితే తరువాత. (పప్టాదుడు య నుధన్వుని వల్ల 'నే తన శనయుని జీవితాన్ని 

దానంగా (గహాంచి నిరోచనుణ్ని ఫు! ప్రనితుణ్ని చేస్తాడని భారతంలో మరొక చో 

"పేర్కొనబడింది, 

(పవ్లాదుని మనుమడు విరోచనుని స | త్నుడే 2న బలి రాజ్యం స్తు నూ వుంటాడు. 

“ ఇప్పుడు _దెత్యుల మహమ, శకి, యుక్షులు, కీణించిపోతున్నా యి. ఇందుకు 

కారణం యేమిి'టని (వహ్హాదిణ్ని బలి (పళ్ని నాడు. మహాోపిష్టువు కారణంగా నే 

చె బై త్యుల శక్తి మణి నున్నదని (వహ్హాదుడు చెపుతాడు. అప్పుడు బలి “eC! విప్లు 

మూర్తి అంశే యెంత ? అశ ౯క్ని ఓడించగలిగిన వీరులు మనలో లేరా?” అని బలి 

విమ్టుధిక్కరణతో మాట్లఃడు తాడు, అప్పుడు (పట్లోదుడికి కోపంవచ్చి “నీవు విషు 

మూరి వల్ల నే అణగ [దొక్క _బణడతావు ” అని బలిని శపిసాడు, అని వామన 
ఆంటే 

మువోవమథన సొ రామృతం 
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పురాణంనల్ల శెలున్తున్న ది, ఫషుమూ రి వామనావతారందాల్శి, బలిని అభుగ। ల్సి అణా 

(దొక్కిన విషయం సు|వనసిద మే కదా |! 
ధి 

ol బలికి [పహ్లోదుడు వివిధ ధర్మ విశేషాలన్నీ చెపుతూ వుండేవాడు. విష్ణుమూర్తి 

వామనావతారం తాల్చి బలిని అణగ |త్రొక్కు_తుంశు (పవ్లోదు డడ్డుపడి, “బలి 

వాంగవ్వుడు కాడు. సద ర్భపరుడు నీతిపరుడు కాబట్టి అశనిని కాపాడ వలసింది" గా 

వీష్టవును పార్జించగా అప్పుడు స్ష్షువు అతనిని సంహారించకుండా విడిచి వెట్టాడని 

కూడా వామన పురాణం సురొంటున్నది. 

వేద వాజ్మయం (పకా 'ంచూనే, | బహ్మూ క స్రష్ట మ పాళ్వరులకు సంబంధించి 

గ్రా విష్ణువుకు వంబంథిం చి సుప్రసిద్ధ యైన ప్ సది 
— (| నా బో 

అవతారా లేయైనా స వాజ్యయంలో మాత ౧ విష్ణ వ తారాలు అతీశదశ దళాలు 
- స్తే సై 

గానే కాదు, దశ శతాలకంశు యెక్కవగానే వున్నాయి. సు పసిద్దాలె యిప్పటి 
ం (De 

నో 

అనేశానేకావతారా లున్నాయి. ఒక 

కవతరించిన తొమ్మిది అవతారాలలోనూ, వరాపా, నృనింవా, క్చష్టావ ఆ *రాలు 

మా।తమే, అన్య ళక్తులవల్ల (శ్ర మహోవిషువులో అంశ నమెనటు కనిపిస్తున్నని. 
a లాలి ౧౧ £ఐ ౧౧ de 0 

హొరణ్యాా్యాకు గంహరణార్థం మహపోకిషు ష్షువు వరావోవతార మె తి బారణా౦కుసి 
జాలి ia 

రకొన్ని | తగి నుదించి సే వై వరవివ కర్రల చేన్తూ లోకాలన్నింటినీ భయ పడుతూ, 

ఆ వరాహ రూవంలోనే సంచి నుండగా _బవ్మోది దేవతలందరూ భయవడి, 

మహౌశ్వరునితో మొర పెట్టుకొన్నారు. అస్పుడు మహేశ్వరుడు శరభ రూవంతాల్చి 
ఆ సె పరవివోరం చెస్తున్న ఆదినరావాం బృహాద్షం తాన్ని లాగి'వేసి చాని పీచమడ ర ఆవ ల (a ద 

గించినట్టు భాగవతస్యా_ందవురా ణాలు "పేర్కొంటున్నాయి. నారదీయపురాణ ౨లో 

నరసింవోవళతారం ముగింపుగుఏంచి | వ త్య్వేకంగా యేమీ సీరొనలేదు. కాని 

శివపురాణ లింగ పురాణాల |పకాదం పొర ణక శివుని నంహోరానంతరం 

ఆ నరసింహుడు నగర్వ్యంగా, విచ్చలవిడిగా తిరుగుతుంశే శివుడు శరభరూపం తాలి 

నరసింవోవతారాన్ని ముగింపచేసి ఆ చర్మంతీసి తాను కప్పుకొన్నాడని తెలుస్తున్నది. 

అనంతరం ఆ నకసింపోవతాగంలోని నరరూవం నగుడుగాను, సింపారూవం 

నారాయణుడుగాను రూబాందినట్టు ఫయూడా శివ-లింగ_వురా ణాలు ఫేర్కా ంటున్న పి 

మ పాళ్వరుడు గ జచర్మ ఛారిగా, అజినామాఢ ధరుడుగా, | పసిద్ధివున్నది కాసి 

నరసింహా చర్మ ధారుడుగా యే ర్ధమెన వసిర్దిలేదు. యీ విషయంలో ఒక్క ఖతి 

లింగ పురాణాలవాక్కు తప్ప మశేయితన శా నాధా రం కూడా కనిపించడంలేదు. 

పరశురాముడు రాముని చేతిలో వోడిపోయినా,.. సుదిర్హ కాలం 

వాజ్మయ నుహాధ్యముని 



మహవోవిషువు CLxxi 
a) 

అంతర్ముఖ డై తపోనిధిగా  కాలంగడిపినట్లు కనిపిస్తున్నది. భామావలార 
యుల 

ర్ు గం 

కాలంలో రాముడు వాలిఫీ సంవాగించిన రంగ పాలి ను గీవుల రు భక 

విరాజి లైన తారశావం కారణంగా (శ్రీరామ ఎడు, (శ్రీళ్ళ షుడుగా అవనరిం చిన త 

బాత అన శారాంతిమగళలో-| “తే తాయుగంలో బాలిగా ఏంచి, చ్వవరయునలో 

ఒకర బోయవాడుగా షు న a San వ స్ EE జాణావాటి థో పాద ౦గుష్టు గ్ దనం 

జరిగి శ్రీకృష్ణావతారం ౦ ముగుస్తుంది. UD: గృృష్షుడు ఒక చెట్లు! రీంద కాళు చాపుకొని 
స 

కూర్చొని వూపుకుంటూ వీ ల 7 న గోప ఉ౭దుతూ వుండగా దూర ౦గావున్న 
(| లి 

నీ 

ళో సు అ ఛాంస్ ఇటో తు 
ల న! 

బోయవాడు కదలాదుతున్న కాలి బొటన సే చూచి చెథులపి లి (కుం దేలు) 
ఆ (| (ఆం 

చెలి ఆడిసున్న గనుకొసి గురిచూచ బాణం "పేయగా ఆ బాణం (శ్రీ - ఏమనీ వొటన 
ఎనీ యి దం 

ens) 

(లికి తగిలి, కృష్ణుడు 
అంతారం చారిసాడు. 

_బహ్మా శ విష్ణు, మహ ఉగులల్'" mA gy శాస్త్రరీ త్యాగాని, ముం తశాన్హ్రరీ త్య 

గాని, మ శేదృష్టిల్ 5 చూచినా గ 'ష్షువు రు ఒక అసాధార అమె, అసు ర్వా మేయమెన 

స్ధానం న వున్నదని మనం ఆ మోగింతక నప్పదు, శ్రీ) మనోవిష్టువు గురించి వేదవాజ్మ 

యంలో బహుముఖంగా వర్ణి ౧చబడింటి. (శ్రీనూ గం బహుముఖా లై న న వి శేపాూర్థాలతో 

అమ్మీపర మై అవశతరింఛగా,అదేసిఢథంగా వురుస సూ సో సి ,౧మవోవిష్లువ ఏర వె వతణిం చింది. 

గళంలో అనేకమంది (పొచ పాశ్చాత్య పరిశోధకులు పేదా నంలో న మహావిమ్షువు 

రంకు ఇం|దుడిక్ మసళో న ద్పితేస్థానం యివ్యబడింగనీ, ఆ కాలంలో ఇం దునిక ౦కు 

పిష్టువు తక్కువ వాడుగా చూడ బడ్డాడనీ అభి పాయవడడం జరిగింది. ఖరిలో యీ 

అభిప్రాయం కోలగా నికీ మూల కారణం విష్ణు ప ర్యాయపదాలతో “ఉెపిం|ద్ో 

శబ్దం: ఉప యొ గిం చబడడ మే. ఉపేంద శళ్తానికి ““దిన్నయిం [దుడు' అని ఈ 

వరిళోధక ఫిముర్శగు అర్ధ ంచెప్ఫుకొ "నీ, పిషువును ఖం (దునికంశు నక్కువవానిగా వేద 

కారంలో భా? వింపబడినట్టు ఛీర్కొన్నారు. ఇం దుడు వర్షాధి దేవత కావచ్చును. 

వర్జాలకొ' సమె (పాల వీనకాలంలో కొందరు “ఇం|గస్తుతి' అత్యధికంగా చసివుండ 

వచ్చును. వాస్తవానికి ఆర్ష ఏ విజ్ఞానందృప్ట్యా నర్హాధి దేవత వరుణు'డే కాని ' ఇండ 

కాడు. అసలు “ఉ సుం|ది గ జ్ఞానికి ఆర్షవిజ్ఞాంద్భష్టైవు న్న అర్ధమె. చేరు. ఉ సందు 

డంశు చి చిన్నయిం|దుడని (పొచ్యపాళ్ళాక్య పరిశోధక ఏముర్శకులు చెప్పిన అర్థం 

పూర్తిగా పొరపాటు. నరసీంవాక ని నారదీయవురాణంలో హొరణ్యక శివుడు 

విష్ణువును కించపరుస్తూ, తూలనాడుతూ, (పహ్లాదునితో సంభాషించిన సందర్భంలో 

“అటు వల్కెన వేనిచ్చిన నుఖంబు విడిచి యుపేందునివలన నేమి యను వించెదపు 

౩ యాజ్ఞ శిరంబునం దాల్చిన చేవేం[దునిం జూడవే * (నార.47లె, వు.12క్.వ. ) 

మవోమథన సారామృతం 
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అని దేవేం|దునికంకే ఉ సేందుడై న పిమ్టువు తక్కుపవాడన్న అభి పాయం వ్యక్తీ 

కరింప చేయ జరిగింది. వా నవా క్ర క్ జవం: కబ్లాని: చిన్నయిందై డని అర్థం 

కాదు. ఇందన క సమీపంలో వుండేవాగనికూడా అర్థంకాదు. “తన సమీ మీపంలో 

ఇం[దుడు కలవాడు" అని మామ అర్థం. “ఉపసమీ "పె ఇం|ద* యన్యసః ఉ పేందః” 

అని అసలైన అర్థం. ఎక్కడి * కోట్లాది మై ల దూరంలో మహ్ సన్నుత స్థానంలో 

ఖగోళంలో న నజ క త్రరూపంలో కరనము దం (Trick Miky way) అనబడిన పాల 
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వా నవికఠకనను మాం గు ర్స్! "వన లసిన న్ననా గది. “కాగా 

ఇ 
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త్ క్కు నవా కాని, యెక్కు.వవాదని చెప్పడాని= అవకాశం లనెలేదసి | 

చాలి. నారదీయపురాణంలో రెండు సందర్భాలలో 2 ష్టుపరంగా “ప్రభువు” 

అనే అర్థంలో ఈశ్వర ళద్దంనై తం | సయోగితమయిుంది, “సళ కాదులు శపించుట 

నిని దయాబ్షియు భ_క్రవర్సలుండును నగు నీశ్యారుండు.” (నార.421. సు.119.వ.) 
ణి య 

“శాననేనును న్వపనిద్ద కలితసర్య 
గ 

శ కియుకు ౦డ ఏ. న యీళ్వరుండనన్న 
అట్ వాల 

బంట లో 

గా = త్రో కముంరు సారా ఇగ మములు 

నీశత వహించెనిశ నిన్నియెంచనేల ౪” 

(నార.48ి2. ఫృ.172.న.) 

ఈ సందర్భాలలో ఈశ్వారుడ వంశే మ హేళ్యరు డనికాక మవోవిమువని మా|శమే 
గ 

అరం చెప్పుకోవాలి. 
యఖ ౦ 

నాగదీయపురాణంలో వె కుంఠళలోకం ఆవరణపంచకాలను గురించి వేద 

(వామాణిక త్వం తోయీా E సింది విధంగా వర్ధి ంపబడింది. “| పాగవాచిని (శ్రీ లోకం 

బును బశ్చిమంబున (శీవై కుంఠం౭ 'బునకి. దతీణంబున నిత్యానంద బు నిధియు సద్భ క్ర 

రమండునగు సంక రణ విభుండుండు, ఆ సంకర్షణ లోకంబునకుథ బళ్నిమంబున 

నిర్మలానంవ సిరధి. నిష్యంబునగు గు సరస్వతి లో కంబుల(దగు (పత నగ వాచిని 

సరస్వతి లోకంబున కుత్తరః 'బునల (బద్యుమ్న లోకంబు చెలంగు. | పతీచినయు 

తా ర్కేందు. పభ దీవించి శల శర్యదం బై _పద్యుమ్న పదంబు దగ్గర రవి దిక్కున 

త్త 
ఆజా 

నిర 

వొజ్న్బయ మహాధరగ్గష్న a పధ వ్ర ని 
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నిత్వాపృరో౬ లంక్భతి 6 రతిలోకంబు విరాజిల్లు. IN పీన అనిగుద లోకంబు 
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( 
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జామదగ్న్య శ్రినరసింపం రఘువల్ల భ (శ్రీధర వామన హయ[గీవ వా వాసుదేవ 

తోకంబులు గలవు. శదధిపతులు నిభ వేశ్వరులు నిత్యులు. ఫ్రు వూవోస్ట ఫి 
లిస్టు 

(శీ వై రుం లేశ ర |పతిసాధనం ఖై చ న (బిహ్యవిడ నరఠ్వాచి నే |పాక్ళత భూముల 

నవతరించి (సకాశింప( "జేయుదు రీ మూ ర్తులం గొల్ఫిన సపవర్గంబు అభించు. 
/ 

తృతీయావర ణంబున నెనీముది దిక్కుల పాంచజనం ముస చక ఖ ఖత గదా శారాది 
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౧ 

వై జయంతంబులు నిలుచు. ని త్యానన “ధిక నిర తిశయానంగంబగు భగవ తృేవగావించు. 

చతుస్టావరణంబును గుముద, కుముదొత పుండరీక వామన శంఖర్జ్య సర్బ్ప నేత 

సుముఖ సు పతిస్టితులు నిత్యులు. నిత్యము క్తులతో నీళ్వురు నోల+ధింపునురు. 

పం చమావరణంబున నిం చానల దండధథిర నిర్భతి యాద సాంపతి గంధవాహా 

ధ నేశానులు నిత్య నిర్ణరులుండు! దురు (నార. 958. 359. పు. 1/1. వ.) దీనినిబట్టి 

ఏష్ణుమూ ర్తి వసా ంచిన )విఛావళారాద్ లోకాలుసె తం, సిథఖిన్నాలుగా వున్నట్లు 

స్పష్టమవడ మే కాక, పాగచాచిలో (శ్రీ
లోళం, పశ్చిమంలో UE కుంఠం, అంటే 

మహో? ఏమ్టుఫ్థానం వుండగా, పంచమావరణలో ఇం| దానలాదుల స్య సానం౦ వున్నట్లు 

(త్కపామాణికశ్వంతో ద్య్వోతక మవుతున్నది. ఇ 'బేపీధంగా అపూర్వమైన మహాసిష్టు 

శకి గురించి, "పద ముంత 'పానూణికత్వంతో నరసింహనవి యా | కిందివిధంగా 

వర్ణించాడు. ' “శుతియు విష్ణునకు “అపాణి పాదోజ వనో|గపొతా పళ్యం త్య చతుః 

సళుణొ నకం నః న వేత స్వ చేస్యం నచ సళ్య వేతా తమాహు రగ్యం పురుషం 

మవోంతమ్ నర రలో కరణంచ విద్యశే సతత్స మశ్చాథ్యథికళ్చ దృశ్యతే 

వరాన్యశ డే ర్వినిధైవ తూయకే స్వాభావికీ జ్ఞాన బల్మకియాచ ' యనిన నది 

హూ స్తంబులులేక పట్టును. పాదంబులు లేక పయి వెత్తును. చతువులు 
లేక చూచును. 

కర్ణ ంబులు లేక వినును, అ వేద్యం బై నయది 'యెజుంగును. తన్నొకం డెటుంగ 

వేడు. అతండు మహోపురుషుం డని యెంతురు. అతనికి. గార్య కరణంబులు 

లేవు. అతనికి ముందు నధికుండు లేడు. అతని శక్తి వివిధంబై న యదియెై 

స్వాభావిక ంబులు జ్ఞాన బల కియలు. > (నార. ఏర. పు. 189. వ.) మవొవిష్టు 

మావోత్మ్య్యం గురించి యెంత వర్ణించినా వొక్క మానవ థాపలలో చేశాదు, చేవ 

మహామథన సారామృతం 
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భామలోపై తం సమర్థ మైన, సంపూర్ణ మైన పవజాలం లేదనే చెప్పవచ్చును. విమ 
రంల 

వాక్యాలుగానే నరసిం; పకన వర్ణించిన విసు ని కొంతలో కొంతెనా |వని 

కింవించగల యా (కంది పర్థం చూడండి, 

ఓ విశ్వసృృష్టి స్ట సీ ఖీ లయాది విఫవిధ కర్చ 

మగు నెట్ట మొదల శేవి 

ఈ అనంత విశ్వనృష్టి సన్పీతిలయాలలో (శీమవోవిమువు తానొక మాయానాటక 
69 అ ము 

సూ తభారినని తనకై తాను నరసింవాకవి కవితా రూపంలో యీ | కిందివిధంగా 

వెల డించాడు. 
య 

“పకటంబగు మాయానా 

టక సూతము నడవ నతి దృఢ స్థితిగలనే 

నొక నూ|తధారు(డను హ్న్ 

ద్వికలతయి(క నేల విడువుండు మీరల్. 

(నార. 420, పు. 117. ప.) 

ఇటువంట్ మాయా నాటక న్యూతధారిమయైన మహావిష్ణు మహిమను యెంత 
కొనియాడినా తనివితీరదు. ఎంతగా యెశ్నెన్ని విధాలుగా యెన్నెన్ని రూపాలలో 
అర్భంచినా యొన్నిజీవిళ*ల నా చాలవు. ఎన్నెన్ని జన్మ లై నా చాలవు. అయితే 

విస పర్పానలో 2]. సంఖ్యకు ఒకానొక విధమైన వై వైశిష్ట్యం: (ప్రత్యేకత వున్నట్లు 

క సీపస్తున్నది. 
య 

విష్టర్చనలో 21. సంభ్యావె వె శిష్ట్యం 

నారదుండు విష్ణుభ_ క్ (పొళస్స కం గురించి, మునులకు వివరిస్తూ “ము 

భక్తాం[ఘీ రేణువులచే 'నణు వేని పర్వతంబగు. తదవమానంబునం బర్వతంేని యణు 
వగుం గావునం గొన్ని దినంబులు దత్పలాళ తీరంబుననుండి తీర్థాంతర ౦బుల నిరువది 

యొక్క దినంబు నిలిచి పాపంబులం జాసి కల్యాణతీరంబున సగ తపో విద్యాశీల 
వయో విశేవంబులం బెద్దయగు రోవుశ మహోమునిం గాంచి పాదంబులం బడి” 

(నార. 1/0. వు.11/. వం) అని వివిధ తీర్గాలలో 21 బీ] రోజులు నిలిచి పాొవజాళనం 

చేనుకొన్నట్లు వక్కాణించాడు. 
0 ' 

వాజ్మయ మహాధ్యశుని 
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ర రేక వీంనోతి నంఖ నకుష్టు బై కాం గురించి సం|గవపాంగాొ యిక్కడ 
టై ఉపా ™ లు 

అలై ఆ ' Aa 0 / నో ॥ ల . జ ల 
ఉటంకిస్తున్నాను, ner శా స్రంలో 21 వయాన్నన అుసన్న్లాయి., ఉత్తర మంద, 

రంజని, ఉ_త్తరాయత, కుద్దప 
య్డూ నడ్డి గామాంత క మూర్చనలు. ఖ, ఆలాప, చిత, చీ శవతీ, నుముఖీ, 

విశాలా, నంద, యిసీ యేడు గాంధార | గొమాంతర్ల తాలు. సవ్వుర హానిళూశ్వ, 

ధి ము తో డీ £ కతు, అశ్వ" "కాంట వ పా రుగ్గత కి యిసపి 

ధో 

2 | షి | 

కొలోవగ శ, శుద్ద మధ్య, మూర్లి , కొరి సా ఏ. న్ట్ః అని యేడు మధ్య (గూమాంత గ డగ 
. (ar (1 

మూర్చన లుస్నాయి. బటిల్లో గాంధార |గామా ంతర్గల 

జ్జ 

న ఎ ణల నారదుడు 

ఈ ర్థిట్రిక్రి వ్యపపహాతి లేదు. 
రి 

టిని గురించి సంగీత ర. ఆరు మా | మే “కాదు, గతశా్త్రశారులక సత్రం 
శ్వ లాలా 

తెలియవని చెస్చవచ్చును 

స్వర్షంలోని వారి రుస చేశిం చినట్లు (సనీద్ది. మన శె Er 

కాలంలో మపవేదోపాలుగా పరిగణింపబడిన €యేకనింశ న్ముహూార్త ర 

దోషాలు న్నాయి. అకు పంభాంగ శుద్ది, సూర్య సం కాంతి, క రఠి, మష్టాష్ట్రరి, 
(ఏ వీ 

(ఫకచంపు దోషాలు) ఉదయాంత. శుద్ద, దుర్ముహూర్త దోవ౦, గండదోషం, 

కుజాష్టమ దోషం, భృగుపట్కు. దోప, లగ్నాష్ట “దోషం. చంద సగ వా దోవం, 

(గవాణో తాత దోప.0, (మూరపిరుద్దం, విషనాడీ ఘటిక దోషం, (కూవసంయతం , 

కునవంళ , వాగజనిథ దుగ్ముహూర్త రం, ఖర్హై క్ల సమాం| భు ఖం , అకాలగద్య్యుతం, మనసో 

పాతం, బై వై ధృతిదో షం. యూ యిర మై యొ టి ముస రగతాలె న దోషాలుగా 
అణాల 

శాన పై య సాలు "సెరొ బ్రానారు. 

వాకంగతాలె న కాసందోపాలనుసే శతం 21 సంఖ6కు పరిమిణంచేసి లక్షణ 
ఓ యా గ షా ది 

ం ర నో ర ల ఒడ pw జో ఇ ౪" ఇ“ ఖర అటో టో లో 

కర్తలు ురొో్కా న్నారు. అని అక నుం, ఖనంధి, (ప్మకమభథంగం, పునరు క్షి, అపూ 

ర్వం, వాన రసంకీర్ల ౧, వాంకీరం, అధిక వగదోన౦, వాచ్యఫవర్జితం, అరీస్, న్యూ 
లి గి ఓ wc 

నోపమ, అధికోపమ, సమా ప్పపుసారా పం, అస్థాననమాసదోషం, ఛందోఖభంగం, 

యతిభంగం, పశ్మపకర్షం, భిన్నలింగం , భిన్నవచనం, అ క్రియ, (అశరీరదోవం), 

సంబంధ సివర్టి రరదోపలణ లతశారులు "పేర్కొన్నారు. 

విరాగ మోక్షాలె. న దికలు సైతం ౨1 సంఖ్యకు పరిమితాలుగా తశ్వ వేత్తలు 

పేర్కొన్నారు. ఇవన్నీ శాంభవ నిర్నితాలని సం|ప్రదాయజ్ఞు లంటారు. వీటిని శివ 

దీక్షలనినె తం "పరి ంటారు. ఈ 91 దువోదీ క్షలు యిని. ఆజ్ఞ, ఉపమ, కలాభి 

చన, స్వ స్తికారోసా ణ, భూతి )వట్టా, ఆయత్త, స్యాయత్త, యీ యేడు దీక్షలు 

(కియా దీణాంతర్షతాలు. పకా గ, 'కృఢ[వత, పంచేం| దియార్చణ, అవాం౦స, లింగ 

నిజ, మనోలయ, సద్యోము క్తి , దీక్షలు యేడు? మనుదీజాంతర్గ తాలు. సమయ, 

నిస్ఫృంసార, నిర్వాణ, తత్స, అ ధాతు; అను గ్రహా, సత్వశుద్ధి, నామకాళ న 

యీ యేడు దీక్షలు వే ధాదీజాంతర్గ శాలు, 

మహామథన సారామృతం 



CLXXvi నారదీయపురాణ అమృతనవనీశం 

a ” గ ఛి న 

మహోాభారతో3 ననున*ంచి | వజాపతులు ౫ Mo ఏ1 నంఖ౧క పగిమిః మై 
— 2 Qa డ్! 

లో 

న్పె స . ఫ్రా ముకు నా నో సిపిన్తున్నారు.. [బప a: స్థాణు, మనువు, దకుశణు, ఫృృగువు, ధర్ముడు, యముడు, 

మరిచి, అంగీరసుడు, అతి, పులస్త్యుడు, పులహుడు, (5 తువు, వశిష్టుడు, పరమేష్ష్టి, 

సూర్యుడు. సోముడు, కర్షముడు, [కోధుడు, ఆర్వాకుడు, | పీతుడు. 

Ux 

గణపతి కీలా విశేపాలుగా వకని )ంశ ప్రీ ల లున్నట్లు గణపతి పురాణం పేర్కొూం 
(ap) 

టున్నది. వీటన్నిటికి మూలంగా (శ్రీమవ హోసిమ్హువు ఏకవింళతి అవతారాలను తాల్చ 

తన మాయావిలసనాన్ని విరాజిల్ల చేయడ మేన dD కనిపిస్తున్నది. మావవూలుగా మనం 
ఉలి 

వశావళతారాల నే ఏీష్ష స పవశారాలుగా భాగసాంశకాని శతాధిక ంగా అవన తా రాలున్న ట్లు 
అథి (0 

వేదపమాణంగా నే వున్నట్లు గతంలో పేర్కొనడం జరిగింది. అయితే పిశిష్ట దశావ 

తరాలకు భిన్నంగా, ఆ ద శావ తారాలతోసహి, మన్ని అవ తారాలనుకలిపి మనో 

ప్స్టువు అవతారాలు ఏకవింశతి సంఖ్యకు పరిమిజాలె ౩ షపీయ [గంథాలలో 
ట్లు ద్ర య 

కనిపినున్నది. విధాత, యజ్ఞ వరాహా, నారద, నరనా రాయణ, కపిల సిద్ద, దశ్తాకేయ, 

యజ్ఞ, ఉరు|కమ, (బు వధ), పృధుచ[కొవరర్తి , మత్స్య, కూర్భ, ధన్యం శరీ, మోపానీ, 

నృసింహ, వామన, భార్గవ, (పరశురామ, వ్యాస. (శ్రీరామ, బలరామ, (శ్రీక కృష్ణ, 

బుద్ద, లేదా కల్కి అనశారాలుగా యీ | ని పేర్కానడం సుకు: న్నది. 
ధి 

బుద్ద, కల్కి, అవతారాలకు మారుగా కుమారస్వామి అవ ఇ రాన్ని సేతం పోక 

అవ తరంగా ర్రొొన్న (గంథాలు లేకపోలేదు. శేవలం నిష్ప ఇవ తా రాలేకాక 

అటు గణపణడితీలలూ, చివరికి భివదిక్షలుసె సైతం 2| సంఖ్యకు పరిమితమవడం చూసే, 
అటే 

మొ తంమీద శ్రీ మవివిష్ణువుళాల్చిన వబ! అవతారాల వెశిన్షరం |వనిదిలోకి 
ఒ- రుల ధి 

వచ్చిన రోజుల్లో కీకలం విష్ణు పరంగా నే కక , అటు శివపరంగా న్న తం వేదో క మైన 

వాకవారాశేదం లక్ష్యంగా యీ పి! సంఖ్యకు పరిమితంచేసి అటు పిప్ట వ్రరృనలను, 

యిటు శివదీక్షలను |పాచీను లేర్పరచినట్లు కనిపిన్తున్నది. ఈ దృష్ట్యాన అటు విష్ణ్వ 

రృనలోనూ, యిటు శివార్చనలోనూ దీపారాధన చేయడంలో విడివిడిగా 21 వశ్తు 

లతో దీపాలుగల కుం బెనుపెట్టి వెలిగించి యేక వంశ దిపజో్టోతులతో ఆరాధన సే 

సం|పదాయం ఉభయమతాల్లోనూ ఒకానొక వె కిష ఇంతో అగ ంత (పాచి ఎనకాఅం 
= టట 

నుంచి నేటివరకూ కూడా అచరణలోవున్నది. 

వర్షనలు ఎ (పత్యేకత 

నరసింహకవి నారదీయపురాణంలో కొన్నికొన్ని సంద ర్భాలలో ఒకానొక 

వైశిష్ట్రంకల వర్ణనా వి విశేషాలను (ప్రదర్శించాడు. తులసీ పారివాసరాది మహాత్వ 

వర్ణనలోనూ ధర్మ శేతుడ నే రాజు భకి తోచేసే నారాయణార్చనా విధానం గురించి స 

ణా 

వాజ్మయ మహాధ్యక్షుని 



వర నలు _ వతేంకత CLXXVII 
గ లి 

చెపుతూ భగవద్దర్శనం యే విధంగాచయాలో పేర్కొంటూనూ, తులసీ మావోత్మ్యం 

గురించి చక్కగా వర్గించాడు. తులసీపద ఉ'చ్చార ణతో నే విషముపాదార్భ్చనా 
దం 09 షి 

త - గం . సరీ అవ్ గ వ & ర్న వ అత అల న సతృ్ఫలి తాన్ని పొందుతాడని పరొంటూ "* “దర్శన [శవ $09 కర్తన రిన్పర న ర 

ణఆంబు లొనరించు జనులనెల్ల ( దులసీవనము వవితుల( చేయు వెనుకటి వదితరంబులు 

మీ(ది పదిశరములు తులసీదళంబు లెందు వసించు” (నార. 159. వు. 57. ప.) అని 

తులసీశ క హని మహా కరంగా వర్జించాడు. (పొచిన భారతీయ ఒవెద్యశా[స్థాల 

(వకారం చూస్తే తులసీ కొన్న తులనికాని, లతీంతులసికాని యొదనా అపషాదళ 
౫ (9 ద రు 

కుష్టురోగా౭ను ) నిర్యూలిం చడ మేశాక, హృదయాన్ని బలవ త్తరంగా రూపొందించి 

భుూతొది ఫీటిధ బాధలను నైతం తొలగింప 'చస్తుందని తెలు నున్నది. దిహ్మ 

పురాణాని బటి చూసే సిషముపూజలో |వతేంకత వహించిన తులసికి వైవర్త పురాణ న్చిబట్ట న పిష్టుపు (వ త్యెకత వపాంచిన తులసీ 

మూలభూత మైన చరిత యూీా | కిందివిధంగా తెలు స్తున్నది. లక్మర్టంశతో మాధవీ, 

ధర్శధ్వజ దంపతులకు తులసి అనే పేరుగల కూతురు పుట్టింది. ఈమె చిన్నతనం 

లోనే బదరీవనంలో ఘోర మైన తపస్సు ఇనీంది. ఆ తవన్సుకు మెచ్చి (బహ్మ్ా (ప్రత్య 

తమె వరం పేడుకొనవలసీందని అంశు, విషమూరి తనకు భర అ య్యుట్లుగా 
రా మం గది చి య 

ra aM దాటి అచల ow . ‘6 Oy wt TOD a We వరమిమ్ముని $' “రుతుంది. (బహు ఆ వరం యిచ్చి నీవు విషం శొపంవల్ల వృత 

రూపం పొంది, అథి పప ౫తతోపాటు పొ స్తవంగానే వీమువును పొందగలవని చెపు ౮ వ 
తొడు. తులసి విరహా వేదనతో వనంలో సంచరిస్తూ వుండగా యీ మెను శంఖ 

చూడుడ నే రాతనుడు చూచి మోహాంచి దరినేరి “నీ వెవ్వరవు గ్ ఇక్క. డెందుకు 

తిరుగుతున్నావు *ొ అని సంభాషణ [పారంభిస్తాడు. కొద్ది? సేపట్లో నే వారిరువురి 

మనోభావాలు వొకరివొకరు  జెలునుకుంటారు. ఖంపలో నారదుడు వచ్చి 

“యీ తులసికి శంఖ చూడు జే అర్హుడు. యూ శింఖచూడునకు తులనీయే 

తగును. మీ రిద్దరూ తప్పక ఫవాపహాం చేసుకోండి” అని చెపుతాడు. అనంతరం 

వారిద్దరూ గాంధర్వ వివాహం చేనుకొంటారు. శంఖచూడుడది మొదలుకొని 
దేవతలతో యుద్దం చేయడం మొదలు వెడశాడు. అనేకమంది చేవతలతని 

చేతిలో ఓడిపోతారు. చివరికి కాళికాదేవి. కూడా వోడిపోతుంది. దేవతల 

(పొర్టనమీద కుమారస్వామి రంగంలోకి వచ్చి, మూర్చ పోశాడు, 

చివరికి శివుడు స్వయంగా శంఖచూడుని వె దండెత్తి అతణ్ని నంవా 

రిసాడు. అనంతరం శివుడు శంఖచూడుని కవచం తీసుకొనీ, అతని రూపంతోపాటు 

కవచాన్నికూడా ధరించి తులసీ యింటికి వెళ్తా . తులసి శనభర్త యుద్ధంలో 
విజయం సంపాదించి వచ్చాడని తలంటిస్నానం చేయించి, భోజనం పెట్టి పర్యంకం 

మీదకు చేరుతుంది. వారనేకవిధాలుగా రతి[కీడలలో మునిగి తేలారు. మాయా 

రూపంలో వున్న శంఖచూడుణ్ని నిజమైన శంఖచూ డుఠనీ కొవించి, సంభాపించడ 0 

' మవోమథన సా రామృతం 

వయ 
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మొదలు వెట్టి, కొద్ది సేపట్లోనే తాను వంచింనబడినట్లు తులసి | గెహిస్తుంది. (గ్రహించిన 
వెంటనే గభుక్కున లేచి, దూరంగా నిలబడి, నిక లమనస్కతతో చూస్తూవుంటుంది. 

అప్పుడు శివుడులేచి, ఒక వేళ తులసి శపిస్తుందేమోనని సందేహించి తాను శివుడనని, 

తనను వివాహంకాగోరి నీవు తపస్సు చేయడంవల్ల యిది జరిగిం" నీ, శంఖచూడుడు 

నిన్ను వివావాంచేసుకో వాలని శవన్సు చేయడంవల్ల అననితో నివావాం జరిగింద సీ 

వివరిస్తాడు. అప్పుడు తులసి తానుకోరిన విమ్ణువే శివునిరూవంలో  నచ్చాశనీ 

గహించి నంతోపపడి ఆమె ఆ శరీరాన్నివిడిచి వృశరూవం ధగెంచింది. ిన 

పురాణాన్ని బట్టిచూ న్నే తులసి పుట్టుక మరొకవిధంగా జెలుస్తున్నది. కాలనేమి! 
“వృంద అనే పుతిక పుట్టింది. వృంద భర జలంధరుడు. జలంధరుశజొకసారగి 

పార్వతి వద్దకు శివునిరూపంలో వెళ్ళి, ఆమెను వంచించుచా మనుకున్నాడు. ఈ 

వినయం (గహించిన పార్వతి జలంధరుని భార్యఅయిన వృంద పాతి వత్యాన్ని 

భంగపరచవలసిందిగా విష్ణువును కోరుతుంది. జలంధర మహేశ్వరులకు యుద్దం 

సంభవించింది. తనభర్త మహిషాన్నెక్కి దతీణదిశ వైపు వెళ్ళుతున్నట్లుూ, అశని 

నగరం తగలబడుతున్న టూ వృందకు స్వప్నాలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ అపళ కునాలనీ 

ఆమి భావించి వ్యాకుల మైన మనస్సుతో యేమీతో చక ఉ ద్యానవనానికి వెళ్లింది. 

అక్కడ కూడా ఆమెకు మతిస్టిమితంలేక, అడవులలోకి వెళ్ళింది. ఒకచోట చెట్టు 

(కింద మహావిష్ణువు వృద్దముని రూపంలో కూర్చొనివున్నాడు. అదె చెట్టుమీగ 

"రెండు కోతులు కూడా కూర్చొని వున్నాయి. ఈ వృద్దమునివద్దకు వృంన వెళ్ళి 

“ఓ మునీశ్వరా 1! మీ వంటి వారికి ఇలియనివిలేవు. నా భర్త ఉమంగా వున్నాడా? 

లేడా ! చెప్పవలసిందని వేడుకుంటుంది. ఆ ముని “సీ భర శివుని" ల్ల చచ్చి 

పోయాడని" చెపుతాడు. వెంటనే ఆమె మూర్చపోయి కొంత సేపటికి తేరుకొని 

“అయ్యా ! నీ మహత్వం సామాన్య మయినదికాదు. నా భర్త నెట్లాగెనా బతి 

కించండి” అని అతిదీనంగా వేడుకుంటుంది. అప్పుడతడు సరే అని, ఆమె నక్కాడే 

వుండవలసిందని చెప్పి, సమీపంలోవున్న చెరువులో ఆ నృద్దముని ములిగి, తానే 

జలంధరుని రూపంతాల్మి, వృందవద్దకు వస్తాడు. అతదు తన భర్త అని సమ్మ స్భంగ 

కౌగలించుకుంటుంది. మాయాజలంధరుడు వృంగను ముద్దాడి, _రతిశేళలో 

శేలిస్తాడు. చిపరికామె వంచింపబడినట్టు (గహాంది శరీరత్వాగం చేయాలనే 

నిర్ణయానికి వచ్చి, చితి పేర్చుకొని తాను వంచిపబడడంవల్ల కలిగిన దుఃఖాన్నీ, 

_కోపాన్నీ ఆపుకోలేక ఆ మాయాజలంధరుణ్ని “నీవుకూడా నీ భార్యా వియోగ 

దుఃఖాన్ని పొంది వానరుల సహాయంతో నీ భార్యను తిరిగి పొందు తావ”ని శపించి 
వృంద చితిలో దూకి కాలిపోతుంది. ఆ శాపవాక్కులు విని విష్ణువు ని వ్వెరపోయి 

నిలిచి వుండగా దేవతలంశా వచ్చి విష్ణువును యశాస్థితికి తెచ్చి; వృంద శరీరభస్మృం 
ముద కొన్ని. గింజలు చల్లారు.. అవి తులసి, ఉసిరి, మాలతి, మొక్కలుగా మొలిచాయి. 

. వాజ్మయ మహోధ్య యని 

N—x1i* . 
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అప్పటినుండి తులసి నివ షర్చనలో ముఖష్టన్థా నాన్ని పొంనడమే కాక (_వత్యేకించి 

విష్ణు మంబ "జపంలో తులసి పూసల మాలకు ఒకానొక విశిష్ట (పతిపత్స్ అభించింది. 

డి క థనుబల్ట చూ స్తే రామా న'తారానికి మూలం తులసిగా కనిపిస్తుంది కాని 

గతంలో నారదునిగురించి ఇలుసుకున్న విశేషాలలో రామావశారానికే కాక, 

అటు అవ్బీకూడా రాతస గర్భంలో పుట్ట రాతనులచేత బాధింపబడుతుందని 

నారగ పర్వతులవల్ల శాపాలు కారణంగా సీతారాముల గాథ జరిగినట్లు 

గుర్తించాము. ఏది యేమైనా. పాచీన ఆయుర్వేద వైద్యశా స్తాల [ప్రకారమే 

కాకుండా ఆధునిక వెద భాం దృుఖ్ట్యాకూడా , తులసికొక వ వైళీష్ట్యం వున్నది. 

తులసిలో వున సృ మహాత్తర మైనశ 3 కి హవృూచ్చ కీని సెంఫొందింపచేయడం. మంత 

సీధ్దులకై చేసే మామూలు జపంలో కాని, (పత్యకించి మానసీక జవంలోకాని 

తులసి హృచ్చ కిని సెంపొందించడంచ్వారా మానవులలో మవాత్తరమైన శక్తిని 

ఉద్భవింపచేయగ లదు. అందువల్ల నే తులసీమాల ధారణకు వె వైశిష్ట్యం 'యేర్చడింది. 

శ్రీకృష్ణుడు బృందావన వివోరిగా వర్షింపబడడంలోకూడా తులసికున్న హృచ్చ్ళ క్తి 

మత్తత్వం సువ్యక్షృమవుతుంది. 

ఏకాదశీ మావొళ్మ్యం గురించి, వైళిన్ట్యంగురించి నారదీయపురాణంలో 

రుక్య్యాంగ న చరి| తలో విపులంగా వద్ధించబడింది. తులసీ మాహాత్మ్యం వర్ణనం 

తరువాత ఏకాద శీ వశ పొళ స్త స్టంగురించి యీ [కిందివిధంగా [కుతి 

| పమ”*ణంగా "పేర్కొనబడింది. 

“ ఏకాదశి వంటి (వతం 

బేకలుపాత్ముండు "సేయండిల నెన్నిక దా 

నొ కలుమాత్ముని సుకృతం 

బా కడ భస్మాహుతి యగు ననియెన్ |శుతియున్. 

(నార. 160. వు. 61. ప.) 

ఖగోళ శాస్త్రరీత్యా కూడా కీర్తిశేషులు, మి[తులు (శ్రీ గొబ్బూరి వెంకటానంద 

రాఘవరావుగారు “ నతతములు ” అన్న (గంథంలో వివరించిన విధంగా 

మహావిషుపరంగా (పతి ఏకాదశికి (పత్యేకించి (పతి మాసంలోనూ (పతి శుక్లపక 
రం (a య 

ఏకాదశికి ఏ శేష మైనస్థానం వున్నది. ఆషాఢ శుక్ల ఏకాగశినాడు సూ ర్యా న్త్వ్మమయం 

కాగానే మవోవిమ్థు నత(తాలు ఉత్తరాకాశంలో శయనించినట్టుగా చక్కగా 
కనిపిసాయి. చాతుర్మాస్య వతం యో యొశాదళినుంచే ప్రారంభమవుతుంది. 

విష్ణుశయన మాసాలలో నాల్షింటిలోనూ యిది మొట్ట మొదటి 'యేశాదళి. 

మహామథన సారామృతం 
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కాబట్టి దీనిని తొలి యేకాదశి అంటారు. ఇదే శయన ఏకావళి కూడా. తిరిగి 

భాద్రపద శుక్ర ఏకాదశి నాటికి విష్టునవ తాలు పశ్చిమాన అంత ర్హిత మవుతూ 

వుంటాయి. అందువల్ల భఛ్యాదపద శుక్ల ఏకాదశిని పరివర్తన ఏకానశ్గా "పేర్కౌం 

టారు... (శావణ భాదపరమాసాలలో, భాదపద శు క్ష ఏకాదశినాటికి ఉతర 

దిక్కును౦డి పశ్చిమ దిక్కుకు వొ తిగిలిన ట్లు; 
) నా. 

[పరి గా మారినటు నిష్ట శ (తాలు కని 
య 

'పిసాయి. కాబట్టి యిది సార్థళ ంగా పరివర న ఏకాదశ అనభడింది తరువాత | సరిగ్గా 
ణం 

"రెండు నెలల కాలం పరివ ర నస్థితిలోనుండి దిళశమార్చి కా రక శుక్ష ఏకాదశినాడు 
ఎవి C7 

తూర్పు దిక్కున సూర్యోదయం కంశు పూర్వం వ్ సతు[తాలు క నిపిసనొయి. 
fo ng) 

కాబటి కా రీక శుద్ద ఏకాదశిని ఉతళ్హాన ఏకాదశి, బోధన ఏకాదశి అని వ్యవహ 
sa) అత 

| ని ో ల్ a ఒల్లో. జో శ” 

దించడం జరిగింది. కారిక శుక ఏకాదశినాడు ఆ నువోపిష్టు నవత తాలు నివ 
_— 

Nn _ 
cn 

నుంచి లేచినట్లుగా కనిపిస్తాయి. ఈ దమీకాద శి చే (పబోధినీ మసామగా (నార. 

270. పు.) నరసింహకవి రుక్మాంగద చరి|తలో వ శ్రంచాతు. కా సీ క్ట శుక్ల పకా 
an అలాల 

దశి తరువాత మార్షశిర శంక్ణ ఏకాదశినాడు విష్ణు న న సతాం ఉపరి అగ భాగ 

నత తాలు మాతం కనిపిస్తాయి. '  వాస్వవాని! నరసీంహాకఖ "పరొొన్నుట్లు 

“కార్తికన సదుం బెన మాసంబును, గృతయుగ సమం జెనీ యుగలబును,” (నార 

260. పు. లిలి?. వ లేవన్నట్లుగా కా శక మాసొనికున్న |పక్యేకత మరే యితర 

మాసాన! లేదు. అయిళే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో “మాసానాం మార్గశీ5 వామ” 

అని పేర్కొనడం అర్జునునికి గీతోపదేశకాలాన్ని డృష్టిలో పెట్టుకొని కోష్టుడు 

అనూరు డైన రథసారధిగావుండి 'పేర్కొనడాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్షశిర 

మాసానికి _వెశిష్ట్యం యివ్వబడిందే కాని కార్మకం కంశు మార్గశిరం గొప్పదని 

కాదు. పుమ్య కుళ్ళ ఏకాదశి నాటికి, విష్ణు మూరి నత తాలన్నీ 'నూర్యోోదయాని 

కం కు ముందు తూర్పున ఉదయిసాయి. నత(తరూ సు డైన పరిపూర్ణ మహావిష్ణువును 

మనం పుష్యుళుద్ద పశావశినాడు తెల నెల్ల వారే సమయంలో చూడవచ్చును. 

అందుకే దీనిని వైకుంఠ ఏకాదశి అని మన (పొచినులు "పర్కాన్నా్నారు. ఇదే 

విధంగా మాఘశుద్ద ఏశాదశిని ఛీ _్య్మకాదెళిగా, ఫాల్లుణశుద్ద పకావుశిని కల్యాణ 

ఏకాదశిగా, చే[తశుద్ద ఏకాదశిని (శ్రీరామ పరంగా) సెతం కల్యాణ ఏకాదశిగా, 

మరికొందరు వె శాఖ శుక్ల ఏకాదశిని (రాధామాధవ పరమైన) కల్యాణ ఏకా 

దశిగా భానిసారు. జే్యష్థశుద్ద ఏకాదశినాడు [తిసిక మైకాదశ్గా భావించి మహి 

విష్ణువును తివి క్రమునిగా పూజిస్తారు. (చూడు నక్షత్రములు, 15, పు, నుంచి 

164. పు. వరకు). 

నరసింహకవి సూర్యోదయ హీన్నమెన దళమిని ఏకాదశీ సంకలిశ మైనవ్బటికి 

వాజ్మయ మవోధ్యముని 
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“అదిత గయ పీ హాొనత 

నా చళపీ (పాంశమున్న పారి దిపషముగా 

నాదటం గై ని యుం జెడు 

నా దుర్శ దుఫలము నీకు నర్చించు నింకన్. 

నూర్యహొనంబగు దళమీ [వాంతం బేకాగ శీ మీ|శంబు నొశంబు నొందిం 

చన me దాన  జాగరణంబులశచే నార్జించిన పుణ్య ౦బు నీక్షగు.” 

(నార. శి16 పు. 229 స. 280 వ.) అని ఏకాదశీ మి(శిన మైన దళమినాడు చెసిన ఉపవా 

సాది అర్భనల ఫలితాల న్నీ ఆ పూజలు సిన వారిక దక్కవని స్పష్ట పరిచాడు. 

నారదుడు ఫష్టుమావ* mg ౧గురించి, అ: న్నా విశషాలనుగురించి, ని ఎ థఛానాల 

గురించి వివరంగా చేర్క్కాంటూ ఏష్షుచిత్తుని ర ళాఫివరణ సందర్భంలో న్యాస 

పదా మపోత్శ Ne గురించి విశేషంగా ; స్ ౦వాడు. అంగ న్య్యాన రర నాసాలమించి 

మా|త మేకాక భూమ్యాదిగో ళాల ని సీని కః సృ ఆకర్షణ శక్తులకు నె చెతం లోబడక 

వాటి నతి [క ముంది యొక గై-డి కి. "కి సా వయనీంచగల వాచ J చ నిస తం మీంచినదిగా 

వర్థించబడిన యీ నా లై "ఫలివష ౧౦ గురించి శ_్మత త్వాన్ని గురించి మాటల్లో 
0 Ry 

యంగ వర్జి చినా దాని శ కిని పరిపూర్ణ ంగా పేరి గ్రాన్ అము. నాంనమా వోత పం 
అలన భ్ టి? 

గురించి నరనింవాన కు అచేన' ఫిధాలుగా 'వర్ణించినచానిలో యొ (కింది పద్యాలను 

"రెండింటినీ చూ క్ న్యాసమా హాత్మ (1 మెంతటిదో మనకు తేలిగ్గా అవగా వాన 
ఆది ఓ ia |. 

మవుతుంది, 

“జనర విచ్యల కెల్ల నుత సమో తమము నీ 
గా అటి ఆఫీ 

"వజ వేదాంత ముల్ వి మిధ గతుల 

ద | జో గ ఆర్యా టా అగ 
పిఖభ్య్యాతమగు న్యానపిద్య పూజ్యంబని 

చాటి లోకములు [వళంససేయ 

జత రళణాగఖియును న్యాసవ ఎ సంవదనము న్యా 

సంబు న్యానంబు త్యాగంబు నన 

సకల సురాణ వశ _స్తంబు న్యాసంబు 

పొంచరా[తములందు( (బబల న్యాస 

మగల ధర్మంబులను న్యాస మధిమతంబు 

సర్వ నియమంబులందు నా౧౦సంబు ఘనము 
ల 

సర్వ యత్నంబులందు నాగసంబు శుభము 

న్యాసమునకంచుగలచదె యన్యతర మొకటి. 

మవోమథన సారామృతం 
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తపము (ేష్టంబు సత్యంబునకం మెను 

తపమునకంచును దమము యోగ్య 

మా దమంబునకంళు నర్హ్హంబు శమము ళ 

ముంబునకంళు దానంబు ముఖ్య 

మా చానమునకం శు నధికంబు ధర్మమా 

ధర్మ రహస్య కృత రామున కంక 

|ది|వజనము మపేోభవ్యంబు త|త్ప!వ 

జనమున కంటి శ _స్తంబు వబ్నా 

వహ్ని కంకును య జ్ఞంబు వరతరంబు 

మానసము యజ్ఞ మున కంకు మహాతతరము 

ఘనము న్యాసంబు మానసగరిమ కం ఇల 

దద్విశేషంబు లెంచంగ( దరముగావు. 

(నార. 171, 172. పు. 120, 121. ప.) 

రుక్యాంగ 'దుడు పేటకు వెళ్ళిన సంస పర్భంలో నరసింహాకవి చేసిన వర్ణ న 

పరమాద్భుతంగా నర సింహారోవి శబ్దళ బ్ ప్ర క పదపయోగ నై నెపుణ "రని బహుముఖ మెన 

లోకానుభవానికీ | పతీకగా విరాజిల్లుతున్నది. గుక్ళాంగదుడు “హరి కరిగిరి గండక 
కానరగవయ తరయబుడు శల్యకులంగో త్కర భీకర ఘ గనీ క్ర వనాంతరనులకు ” కః 

ఉత్కంఠతో వేటకు వెళ్ళగా అనేకమంది చెంచుదొ రలు నేల ఈనినట్టుగా రుక్ళాంగదుని 

మవంలో . 

పరిపక్వ బహువిధ ఫలశిక్యముల తోడ 

కాద వీవధ సహ్మసముల తోడ 

బంచషసారంగ చాలోత తరము తోడ. 

జంజరకీర డింభముల తోడ. 

బరిరటత్సంకు శాబక నితానము తోడ? 

గ స్తూరికామృత గోత్మరము తోడ, 

బల్యంకికాదండ బహునండముల తోడ 

భవ్య చామర కదంబముల తోడ, 

(నార, 218--పు. 14లి_ప,) 
జో 

. మొక్కి వయారపు మొనలుదీర్చి ఒకానొక పీడ్డూరం వలె ఎంతో వింతగా విశిషంగా 
| ౬ 

తమ తమ వేటల నేర్చరితనాన్ని ఉగ్గడిస్తూ _ విన్నవించారని నరసింవా 

వాజ్బయ మహోధ్యజుని 
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కవి చక్కని పదలాల్రి "లిత్యంత. సార్థక మైన పద |వపయోగాలత'”" అన లోకానుభ పనికి 

“గావు పళ్షైదం దొలంగక నిల చరి 4 బె 

బ్బులుల సన్నిట్టినెనంటూని శతేత్తు 

సెలుంగుం గూల్చన నొక్క యలుగున నిపుడునా 

యెలుయగునం గడరడ "కేగకున్న. 

"గ రుతాంకుల బోశతలలుగా( 'దాంగీంతు. 

గారుపోత్రుల, గొమ్ముగ ములు గీచి 

యొంటిగాం డెదుశై న బంట పోకు మటంచు 

ఢంక మె పిదిలింతు నీ కటారి 

(a న్ ఇగ ఇ ఇట్లే చన యాం రా ఆ ఉక రంబుగ6 దము ఊామ ఫీటికొనిన 
డి 

లో న వాటి క. ళీ టా Y a పిరుదు లటిక(ం జూడు నా పెంపు సొంపు 

పెట్ట నేటి జముదాళబాద్రు కీరును 

3 ॥ . “ అ ది శ 
సుడియ పిలునమ్ములున సెండు చూడు రాజ 

3 పులి యెలు(గు పంది దుప్పి కార్బోతు మన్ను 

జింక యననెంత నేడు నాచంక' నిజికి 

సేన జేలుగం దెత్తు నా వేట చూడు 

సామి బంటు తనంబును సావాసమును.” 

““నూటి కొక్కండు నామూశక' పోటు బంటు 

సామి! పులు న వెలుంగెన నేమి ఫిడువు 

క త్సియుం గటారి నేంటికి కదిసి నపుజె 

చంక గొట్టి యడంతు నిశ్ళంక వృత్తి. క 

(నాగ. 218, 219-వు. 144, 145, 146_వ,) 

ల్ల = వ్యా ఇ న్ సూతుడు (బ్రహ్మాజ్ఞూఒతత్వం టోధించై సంప ర్భంగా సరసింహాకప్ ఒకానొక 

విశిష్ట చమత్క్బృఖిగల యీ. పద్యాన్ని విరచించాడు. 

“అత్మ వేదులు కరామర 0 ఇసేయ 
6 3 

సందు కొంగు సూరులయ్యాాత్య వేదు 
అఆ. 

'లెనవారికి. గరుమర జె సేయ 

నందు కొంగలు సూరు లత గ్ర మహాను,” 

(నార. 82౨. పు. 25. ప.) 

మహామథన సా రామృతం 
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చక్కని పాండిత్యం, |ప్రతిభానంవద కలిగిన నరసింహాకవి చారిత్రక మైన |ప్రాచీన, 

అర్వాచీన విషయజ్ఞానం లేనందువల్ల అనేకాలై న |భమ [సమాదాలకులోనై కొన్ని 

విషయాలు పేర్కొన్నట్టు గతంలో గుర్తించాము. ఇదేవిధంగా నారదీయపు రాణ 

పథమాశ్వానంలో కృష్ణుడు దావాగ్నిని (కోలిన తరువాత వర్షాగమాన్ని వర్ణిస్తూ, 

వివిధనదులు మవోజన సరిపూర్ణాలె పొంగినట్టు, చేళకాలోచిత భిన్నంగా యీ కింది 

పద్యాన్ని విరచించాడు. 

“గంగా సరన్వతీ తుంగభ| దాయము 

నా కవేరసుశా పినాకినీ శ 

రావతీ సింధు గోదావరి గోమతి 

కృష్ణ వేణ్యా గండకీ మలావ 

వోరిణి చంద భాగాలక చర్మణ్వ 

త్రీ నర్మదా బాహుచానదీళ 

తదు వేనా నిపాటాపి పయోప్లి ప 

యః; పవావాములు మిన్న ంది వేగం 

దద్దయును బొంగుచును విటతాటములగు 

తటజకుట జముల్వీచికాపటలి. చేల 

దళదిశాచ | క నీమ్నోూన్నత స్థలంబు 

లేకమెయుండ నిండె సమిద్ద మహిమ.” 

ర్ల (నార. 21. పు. 120. 

“గండకీ చం|దభాగ”వంటి నదులు చ్వాపరయుగంనుంచి వున్నాయని చెప్పడానికి 

బొత్తిగా అవకా శాలులేవు. ఏది యేమైనా నరసింహకవి సందర్శోచితా లైన, సార్థ 

కాల్రైన శబ్షపయోగాలనుచేసి తన కవితాపౌఢిమను బహుముఖాలుగా నారదీయ 

పురాణంలో చూపించాడు. (పత్యేకించి హరిని స్తంభంలో చూపించవలసిందని 

హిరణ్యకశిపుడు కత్తితో కొట్టినప్పుడు వెనువెంటనే ఆ న్రంభంనుంచి నృసింవోవ 

తారరూపంలో విష్ణువు ఛట్ ఫట్ మని వెఠిల్లున ఆ సృంభం పగిలిపోగా ఆవిర్భవించిన 

సందర్భంగా నరసింహకవి తన బహుముఖ శష్చార్భపటిమా వీరభావ స్ఫోరక త్వాన్ని 

- యీ కింది పద్యంలో (పన్ఫుటంగా మవోద్భుతంగా వెల్లడించాడు. 

“వటపటత్కటు సమువృట పటుధ్వని విశ 

ర్యద్దన స్థూణాసభాంతరంబు 

చట చటన్నట దుగ చటులరంగస్ఫులిం 

గాచ్బాద్య మాన గృహాంగణంబు 

వాబ్బయ మవోధ్యతుని 
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తట శట సుర్ దురో-దైజే శయ శలభనం 

ఘూత (వ తావ నిర్శర 7 తఛరంబు 

కటకట దల (ప్లా గ ఘటిత కనాన నాకో 

oa a . శో "జే న 

త రస గరాతి దురయంబు 
రాదె జ డ్రై 

భూరిభూనణ తీ| వదం భోళి ఘోర 

నార వాగు సటాచ ఎ టం సంకులంబు 

సం[భమాన (భధరణి తలా భనలము 
19 

సీర నరసింహా రూప మానిర్భ కొంచె 

(నార. 505. పు. 258. వ.) 

విశేషాలు 

3 

నరసింవాకవి గోపికాషినోర వర నలో “అధ రామృ అము బిప్వొూనానుకొని సి 
రు 

(నార, 29. పు. 159. ప) అని అధరామృణ పు గుచి గురించి సరా న్నాడు, 

వాస్తవానికి సంస్కృ తాం |? 

వరించని [పాచిక కావ్యాలు లేవు. నిజానికి (పతి వ్య (| అధరోష్టంలోనూ 
౯ _ ; 

అమృతం వుండదు. (బమిశులందరూ పరస్పరం యయవతీయువకలు అధరోష్టాన్ని 

చీక వచ్చును. కాగి వారికి త గ్ పాపంగా అఖిం చేది ఉమ్ము, లేదా చొంగ, లేదా 

జ యాతో అధ రామృ తానాఇదనం గురించి 
గ్ర 

న్ లాలాజలం వంటిదే శాని అమృతం మాతం కాదు, ఆర్ష!) జ్ఞానం EES వాస్త 

వానికి ఊర్వశీ, రంభా మేనకా | పభృతులు అమృ్బతసిద్ది పొంది మహో తపః 

సంపన్నులైన మహర్షుల తపోభంగం కలిగించడానికో, లేదా వారిని సవాజంగానే 

(చేమించి వారి సంభోగసుఖానుభూలిని అనుభవించడానికో వారి అధ రామృ తాన్ని 

ఆస్వాదించనీయవ లసిందిగా అభ్యర్షిం చే వారు. అమృత సిద్ధి పొందిన వ్య క్షి లాలాజలం 

అత్యంత మధురంగా వుంటుంది. అందువల్ల అటువంటివారి అధగం నుంచి 

లభించే లాలాజలాన్ని అమృతంగా భావించేవారు. అమృతసిద్ది పొందడంవ ల్ల 

అమృతమయ మై మధురాతి మధురంగా వుండే లాలాజలం అమృతం కాక 

మరేమవుతుంది * అయితే అమృత సిద్ది పోందిన మహర్షి వంటి వారిపట్ల ని అధ 

రామృత శబ్దాన్ని అతి [పొచీన కాలంలో వ్యవ హరించేచారు. అయి'జే [కమంగా, 

అమృత సిద్ది పొందనటువంటి అతి సామాన్య మానవులకు సైతం శృంగార 

వర్ణనలలో యీ అధ రామృత శబ్దం నిరర్ధకంగా [పయోగించడం జరిగింది. 

వి గవోరాధన అత్యంత అధునిక కాలంలో (ప్రారంభించబడిందని చాలా 

మంది పరిశోధకులు భావించారు. వాన్టవానికి వ్మిగవోరాధన యెంత [పాచీన 

మవోమథన సారామృతం 
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తరమెనదో - చెప్పలేము. వేదాళెప్పటివోే  ఏగవేరాధన అప్పటి దేనని 
మా pn 

ఇర క అఆ (. ఖర శ్ స. న్ ఇఒ ఇగ ww a) 

ఆమోాదించవలసివుంటుంది. ఫిషువుకు సనకాదులు ఏన వ ౦ సుకున్న సంప ర్భృంలీ 
ల్సి 

“ధీక్ష నువనిప. ద్వద్యం పన హామదివం మంగళ బి (గవాం బుపా గ ౧గంబుగా 
రా థి 

నారోపింతురు.” "(నా నార. లివవ, పు. 261 వ.) అనీ ఏముమూ గి పామదిఃంమంగళ 
a జాల స్ట 

విగహ హారూపంలో ఆరాధ్య దై పమని ఉపనిఫతులు వర్కొన్నట్లు సనరసీింవాప ఫి 
జాలి అ లైల 

వక్కాణించాడు. అసలు శ్రీమహావిష్ణువు [బహ్మాను సృష్టించి; న తరువా బిహ్మాకు 

ఒక టికీ రెండుసార్లు స్యయంగా తన స్ గవోన్ని అర్బామూ రి గా శ) మప 

పిష్టువే అను! గొభాంచి యిచ్చిన టు వర్ణ రిచడం జగొగింది. 

ఏల విపాడము నొంచెదు 

జాలక ! యిది యిముు సరమభాగనఆ సఖా 

మౌళిమణికి నీకిత్తు డ్ 

యాళుత నొకదివ్య ఏ వాము గొనుమిం న్, 

అనుచు6 గమలా౫ శాభరరా క శాలి 

మైన నిజక రముననిచ్చె, నాశ దిష్య 

జ వ్మిగప ముం జన శ్రైపొనకు నొ విగవాంబు 

చక్క (దనమున్నకై యాను గ్ర జ్ కొ కె.నలువ.” 

(నార, 106 పు. 67, 65. ప.) 

కాగా పి ౫ హో రాధన యెంత | పాచీుతర మో యెవ్వరూ చెవ్పలేగు, శిల్పశా స్ప్రృం | గ్ 

| పకారంచూచినా పి బ్వూూదిమూ రులకు రూపవల్చ్బన మొటమొదట యెప్పుడు 
అ ౯3 జామి En) 

జరిగిందో సాధికారికంగా 'యెవ్వరూ వెస్పలేరు. వాస్తవానికి శిల్పాలను చెక్కే. 
అరే 

(ప్రతివారూ చాలాకాలంగా శిల్చులుగా పరిగణింవబడుతున్నారు కాని వారంతా 

శిల్చులుగా పరిగణనకురారు. తపళ్ళ__ వ్ త్రీ, దివ్యదృష్టితో విష్వాదిమూరు లను చూచి 

"తాము చూచిన రూపానికి చిత్రరూప లోనో, భఛామాయు క్ష క మన రచనా వర్ల నా 
వ 

రూపంలోనో, ఆయా మూర్తులకు మొట్ట మొదట (పతి రూపకల్చన చేసిన వారే 

శిల్పులు. అయితే దివ ౧ చమవుతో అనలు మూర్తిని కాంచకుండా యెన్వరో 
an 

మవహార్గులు చి త్రరూపంలోనో శోకరూపంలోనో మూ ర్హిలవణం నిర్వచించిన 
గే 

'దానీనిబటి, అంశ ఒక శిల్పాన్ని చూచి, మరొక శిల్చ్బరచన చేసినవారు అస అెన 
రి " | రా 

శిల్పులు కారు. అటువంటివారిని పాబన శిల్బశా | సాలలో శిల్చులుగా పేర్కొన 
| గ గ ! 

లేదు సరికదా “*కారుకులు”గా పేర్కొన్నారు. అయితే యిటీవలికాలంలో 
ళలిల్వాలు నిర్నించి, శిలు,లనీపించుకుంటున) వారంతా అస అన oJ ల a a 

కారుకు లే సనన్నమాట. 

శిల్చులుకాకుండా 

వాజ్మయ మవ కధ్యముని 
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వ్ ఫమ్టువును (బహ 2 సృష్టించి ఆ |ఐ హ్మ్ స (శ్రీ మహా పష్టు ప వేం ఫ్బ్జన 

ఖ్ తోపాటు, అష్ట ర మంత తోపచేశంకూడా చయగా, ఆ అఫ్ఫ్రకర నుం "తా 

Ye | ల న్ న్ జస mm ద ఆం త ల చాల నో న్బ్త్తి (పభాపంతో సమ 'రవతలనూ, నమ పపంభాన్ని న పించాడట, 

ప న ౦|[త రహా; ్ ము 

స్వాత్ స్ఫ్భెజి ంచెదవు సవల జగద ంతరముల్ 

ఖా(తిగ నధికారాంతోం 
an) 

బీణెం.చిన నన్ను నొశయించెదు సిందన్. 
(ట్ర ఈ 

సారణర పగవుముం | త 

స. 

మార జ్ఞాన వృత్తి త్రి పూని nt సఖి ౨.) సరకు సి 

Cast 

రా ర 0ఫ" "న్ను ఖు దే "తా 
fi Comore 

జో 

నానూఢస్షి తి( (బె పంచమంని నై లి జించెన్ , 
ఫి 

లో ఖ్ ( wu జు, OI) “1 ఇ.” 

(నాడ. ON ఇ). wad dade, రు. 

శ 

యై 1 , టల / mB ము జం pre వారి rh Way Re 
సీత అయోనీజి అని అ నేక సంద ర్భాలలో పక్కు. |గ౧౦ థాలలీ చేరగా వబడినా: 

మ యోనిజ అనడానికి "స తం నిరాకేపణీయ మైన కథ |పసిదమై తేల పోలేణు జ అదిరాయి. బణం. ౧నరొాతుల దంల Sm అయ |పసీద్ద మ 2 గ. 
ర. Boren 

అటి ~~ లో శా ఇ జ జ! టు ళ్ క ఖో 
అయిత మ హాశ్వూరుని పెషయంలో మాతాపిగ్భ రఫాతుగడని అ నే |: oP 
అలం! | , (ఈ ల ట్ అ . b wn Hh. a We స్ వేనోళ కీరించాయి. కాసే నద్భెన్నంగా నారడియపురాణంలో మప "శరిరం 

క. 

(బహ్ముపుతుడని యీ కి కీంది విధంగా పద్కొన డం జరిగింది, 

6s 

అయణ శ కని ఫరూ 
ఆం 

పాతుండన నొక్క పృుతుండశని!( గల్లెన్ 

దచతుండు వారిభ క్ష ప రత్తుం 

గేం. య $ ©. ery J "మె షభ వాధథి దు గ న re 23 
జా బి రెంలా 

అంత విధాత వుగంద భాది దివిజన్తుతుం దై 3 దేవదేవుండన వెలసిన తనయుసకు భవోతా 
OR 2 

కంబుపరదేకింశ వన చేచాంత బులు చదివించిన గతం a శర ౧ంబు ఫి లశొ సర్వ 

( ఖా MN అల్ అంగీ TA oe భూత ౧బులకు నె పూకంబులు గప సయుచునుండ.(నార . 98. వు, చిర్ వ, 26 వ) 
నూ. 

62 

మామూలుగా పండిత పామగులం తా గాయత్రి జని, “గాయ (ల మం ఆ 

మని' అనుకుంటూ వుంటారు. వా వాసికి తత్సవి వితుర్వ "రేణియం” ఇతాదిగా 

వున్న మం "౦ బాలామంది గాయత్రీ మం 'మనుపుటారు. బాంనిశీది గాయ తీ 

ఛందంలోవున్న ౩ సవితృ చెవతాత్శక మైన మం *మని అనేకమంది పండితులకు కూడా 

తెలియదని. చెప్పడంలో ఆశ్చర్యకర మైన విషయ మేమీలేవు. అసలు గాయ (ప్రీ 

చృందం 'నేరు-గాయ (తీ దేవ తాత్మశా లైన మంతాలు వేరు. గాయత్రీ మం|తాలల్” “0 

విష్ణు గాయ తి, (బహ్మా గాయి, మహాళ్వర గాయ।తి, అని మూడు పిధాల్రైన 

గాయ[త్రులున్నాయి. ప్న్టు గాయ తి గురించి నరసింపాకవి దీనియందు వ్యాప్య 

మవోమభన సారామృతం 
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-వాంపక సి శేపావభోధంబు గలుగుం గాన విషు గాయ! తీయందాగ౧ం బీ మం; నంబు" ఫ్రీ జ ఫీ | 
(నార, 95. పు. 18 వ.) అ అని పేరొ గై-న్నాడు. 

పుష్చక విమానం గురించి దాని ఎ శిష్లర్టం గుొంచి చాలామంది పండితులకు 

శలుదును. అయి" (శ్రీహరి దిస్యపిమా నానికున్న "వె శిష no పుమవ్చక రొామూన నె శ్ 
(sR 

షమ ౧౦క౦ శు వువా తృరమైన వై కిష 
ere a ర 

౧ కలది. బహ (శీవారి దిగోం విమానాన్ని 
£2) wo 

పూజించే సందర్భంలో 40 లక్షల మె శ్ [పమాణంకల ఆ విమానం వంచ వురున 
౧౫ 

మాతారూపాని కే పెమిత మనవ ని, (శివ రని తం స్వభిలతో తనంత వంమిన 
రాలా 

రూపాన్ని పొంది సిలిచాడని నరసింవాక్రవి పి పర్జెంచాడు. (నార. 109 పు. ఏ5. మి 

(శివ పహొరిఫు లనే (౬: షే్నూత సర్వళామ ప్ర 
గై 

సలిసిందే. శ్రీ మహాోవిష్షువు ఆయు ధాలలో వెళ మెన “నుదర్శనం' శ|తుసంవో భి 

న్న సంగతి అంగుదికీ 

రంలో తిను సులేనిద న్న సంగతీ కూడా ఆరపిజాను ల లన వారం: కీ పూర్తి రిగా సొలు 
చ టన | 

సును, న నర్శన [పయోగానిక వ్యతి ౮ రకంగా యొ) సర నా ల ృదెనా వయోగం 

చేస్తే ఆ (ప రమోగం చేసిన వ్యక్త క్ అతల సనా౧సం శని. దాసోవాం అని 

అనై నొ అనాలి, లేదా సుదర్శన శి = క బాణాన్ని బలిగా నై నా యివ్వాలి. ఈ 

విషయం ఆర్షసిజ్ఞ్వ నులక, మం, శాన వేత లకూ నువిదిత మెనదే. కాని నరసింహా 
_ నామ చి రా 

కవి “విమాన పశ్వ్చాద్భాగంబున6 | బాకార మధ్యంబున సుదర్భనమును లకీయు 

నర్వ కామంబుల నిచ్చుచుండు” (నాబ.95.వు.ీలిలి వ.) అని "పేర్కొని అత్మీమాతత తో 

వాటు నుదర్వనం సెతం నరంకామాలను [పసాదిస్తుందని నూూతన విషయాన్ని 
౮ ర ద 

"తెలియచేశాడు. 

గతంలో సివ్షు, (బహూ, మహేాశ్ర్గగుల సత్వకజ న మోగుణాల గురించి 

కొంత చర్చించడం జొగింది. కాని నరసింహాక్షఖి నారదియవురాణ [పథమాశళ్యా 

నోంలో అర్జునుడు సుభద్రను తీసికొని వెడలిన గరుబాత మునీశ్వరులు (తిమూర్లు 
అలయ 

లైన [బవా విష్ణు మహేశ శ్వరులను పరీక్షచేసి, వారి గుణాలను తెలుసుకొనవలసిందిగా 

భృగు మహర్షిని పంపగా ఆ మపహాగ్షి ముగ్గురినీ పరీతీంచి, చివరికి మహో విష్ణువు 
ఇద్లీ జాపి జో మాతమే సుద్దస త్వమూ రి అని మునులకు చెప్పినట్లు ఎర్కొ న్నాడు. (నాక. 71, 

12, వు. 429 వ. £80, 481. ప. 492 వ ఏమవోవిమ్టునును శుద్దసత్వమూ రి గా పేర్కొన 

డంలో విశేషంలేదుకాని, మునులు భృగుమహర్షి ద్వారా -|తీిమూగ్తులను పరీక్ష 

చేయించారనడం ఫిళిష మెన విషయం. గతంలో నారద పరణతులు విషువును శపిం 
రు యి 0 

చిన విషయం గురించాం కాని (తిమూ రుల శ కి స(భావాలను మునులు 
| 0 లి యుల 0 

పరికించారన్న విషయం మాతం యీ సందర్భంలో మనం గుర్తించవలసిన 
' wal) 

విశేషం. 

వాబ్బ య. మవోధ్యతుని 
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. లు ' న న ఖో ఛా గ 

నరసింవాకవి _ పానషండమత భేదాలను వచించ సంగ Ate) శాండిల్యుడ సె 
4 

మవార్షి పాపం, జిన మత కారకులను వోడించడం కాము వాగీని నంపొతంభాడని 

క గంగ prt EE sy ర 
యో [1 రది వ న్ట్ంల ఎరా న్న్నాతు. 

ళ్ 

" రూడి శాొండిలు “యాను మునీం|దుండు మున్ను 

షు లు 

బాంచ రాత పమాణ (పభావళ్ 

నాగ మార్గంబు వ్యర్థమౌ నట్లూ నర్చు 
త్తి 

శవు అం బావ ౦డ్డ జినులును “*ంవాదించె, 0 

(నార. 149. పు. 10. వ. ) 

వెలుగును వెన్నంటి చీకటి నన కీ ర్డీ Fas కస్ట సుఖాలు "కా సడిరుండ అన్నట్టుగా ద ల్ 

కత్యానికి ఖిస్నుంగా దాని వెను పంటే నాస్తి కోమణాం అవిగృవంచడంలొ పిచి తం 

అ wa Say ll, అలా “ అవీ 
లేదు. నరసిం కోని a నంద రాన్ని పట్టిచ పస్తు, పొనండ జిన మతాలు 

మన చని (త "కారులూ హాం చినంత ఆధునీవ మళాలు. "కావని శేటశెల్ల నువుతున్నది. ల 

44 ల ల ౮ స a ఇ శ గ 

అపకారికి నుపకారము నెపమెన్నక “యువాడు నేర్పరి” అన్నథావం 
ల ల , వ. మ ల wu. టి శ 
కేవలం సుమతీ శతక క రనాటి భావమేశాదు. రృ నం నూట చముడెరుగును 

అణ 

కాని న్మిదోహులకు సైతం మేలేశేయాలని వేద దేవగణాలు వ! గర్షిక గా అభిలపి.చి 

నటు వా ఘవానర [రాత సంవాదంలో నరసీంవా॥ వి స్పష్ట పరిచాడు. (నార. 
యం గా 

149. 150. పు. 12వ, 13. 14.ప) 4 

భస్నానురుని కథ చాలా సు పసిద్దమెైనది. భస్మాసురుడు మ పొశ్వరుని 

గుగించి తపస్సు చేయడం , అతడు పత్యతమై వరం కోరుకోవలసిందిగా చెప్పడం, 

నేను యెవని శిరస్సుమీద చ వేయి వెిడశతానో అతడు గన _అవ్వాలసీ అతడు క్ “గడం, 

ఈశ్వరుడు సరే అని పరమివ్వడం, అసలు యూ వరం నరిస్తుందో కేదో చూ సాను, 

నీ నెత్తిమీదే చేయి పెడ తానని భస్మానురుడీశ్వరుని వెంటపడడం, చివరికి ( క్రీమహో 

విష్ణువు మ హేశ్వరుణ్ని కాపాడడం అందరికీ శెలిసిన విషయమే. అయితే అటు 

పొమరులక్తుకాని యిటు పండితులకు కాని, ఆ వరంపొందిన రాతనుని పేరు. భస్మా 

నురుడనే అందరికీ తెలును.. అగలు పేరు తెలియదు. ఈ భస్మానురుని అసలు 

చేరు నరసింవాక'ని విష్ణుచిత్తుని కథలో “వృకామరుడు గా తెలియచేశాడు. (నార. 

167.పు. 99.వ) 

సంసార వివర్దితుడై సన్యాసిగా జీవించడమన్నది బౌద్దముతం తరువాత 

పరివ్యా ప్పిలోకి వచ్చినవిషయమేశాని ఆర్ష సం్యపదాయసిద్దంకాదు. వాస్తవానికి 
నప్త బుషులందరికీ భార్యలున్నారు. వివాహితుడు కాని మవార్షి యెంతటివా డై నా 

మహామథన సారామృతం 



శ 
ళ్ ర జల న అనో ర్ ఇ” 

CXC నారదీయసు రాణ అమృతనవనతం 

: వ అల వలు లి నం nas ల నె 

తవటడుపలు వేసిన సంగారా గాలు భజపో లేదు. ఆరసిజానం చ స్భ షా న సంనా౭గా 
చ! 

రి వా 

జీవనూ ఉపవాసరపాతు చె వుంటూ కూడా సిసి ఆభాంత్నక శకులు పొందవచ్చు 
ఎవి ద ‘ రై య 

ల్ శు! ఇష య. ఇ” అ. జట్ల Ua _ న్ / శ ced ఘు” జో ల Cans ఈ ల 

నని చెప్పవ అసివుంకిుంది. సంసారి అయివుండి నిత్య మృ అయిటులట మాడా నియ 
ల 

ఈ అ 

మితావా "౦ కలవాడే నారాయణ నామ a ణానూ నితో వ్రపవవాసిగా 'సగ్గడొంద 
జాజి 

వచ్చునని వశిషునివేత నరసంహాక పి యీ [కంది ₹ధంగా చెప్పించాడు 
pp) 

“ నియమంబున స్వ భార్యనియతుండ నై యుక 
జీ రెం 

“కాలంబుననె రతిశేలి నలిపి 

యుండుట మజినాకు యు వ ంబు |బహ్మా ఇచా 

గిత్తు౦బు జగము వరించి షాసడ 

గాధి పుతుండు కమలాగివ భ “ని 
Es) 

షాపరాయణుండు (పళ నీ గాంచి 

జాత | శయ నిమి త్త సత్క-ర్భిములు పూని 
లే 

పీత దోషముగ నై_పద్య "మొసంగి 

యదియు ననిషేధ కాలంబునందచు.( గప్ప 

యనుచు గోవింద యనుచుంబరాత్మ యనుచు, 

(బతిక బళమును నుడువుచు! బరిభుజించె 

వాసి నటుగాన నిత్యోపవాసి యయ్యె..” 

(నార.181.పు.165. ప.) 

అగ ఇ ర అరం అ వ ది ౮ జ్జ ము mW mT ఖో ఉల ॥ 

ఉపవావ, సిరువవాన స్థితుల గురించి ఆగమ వాజ్బయావిమృ్మ గరకు పూర్వకాలం 

లోనే పెక్కునివాదాలు జరిగినట్టుకనిపిస్తున్నది. తిథి ఫల నిర్ణంయయాది విపయాలను 
ap) 

వరసూ సూతుడు మునులకు ఫివరించిన సందర్భ ంలి' శ “అనే కాగమ ఫిరో ధంబులు నె నె 
te ఆం 

(a 

నేమి? | బాహ్మాణులు వివాదించిన నేమి! వ శ్యుపవాసంబునుం [ద యోదశళి 

పొారణయుం జేయవలయు"” (నార. 108. వు. 20. వ.) అని విస్పష్టంగా ద్వాద 

ళ్యుపవానాన్ని (త యోదళ్ పారాయణను నియణం౦ంగా ఒనరించాలని సర్కొాన్నాడు. 

మనకు మామూలుగా చాతుర్మాన్య[వచం గురించి అందరికీ శెలిసిన 

విషయమే. అయికే చాతుర్మాన్య[వతం వలెనే |శావణశుద్ద విదియ మొదలు 

నాలుగు మాసాలపాటు అం మార్గశిర శుద్ద ఏదియవరకూ ళూన్య శయన వ తాన్ని 

సంశుద్దితో విష్ణువు నర్చీస్తారని వామదేవుడు రుక్ళాంగదునికి* అతని పూర్వ జన్మ 

వృత్తాంకం తెలిపిన సందర్భంలో వివరించడం జరిగింది. (నార, 222, పు, 187. స 

బహుభార్యాత్వం అంత్యంత (పాచీనకాలంనుంచి వున్నది. దశరథుని కాలం 

నుంచే కాక అంతకుముందు కృతయుగంనుంశే బహుభార్యాత్వం వున్నదని 



బశేపాలు cxci 

అజం 

ఖో మం లి జో 
అ ww. 

ఆ | 

రుకా గె ఒగదునీ చరి (ల్ ఏృటూపిసు; న్న్న ది. అయిన బవిుఖారె ట్ట ఇ విష యంలో 
యు 

నప జ అలి 

(సథమభా" ౧ వుండగా, రెండ వివాపాం చేనుగునేట్టయి ౫ "రెండవ భార్య కన్న యు | 

దనంసంళు |! (కన్యాకుల్క. ను మాట) రెటింప్పుభః 10 [పథమ భార్యకు యివ్వాలట. 

తృతీయ ' ఇవాపహాం చేసుకుంళకే ఆ నృతీయ భార్య! చ్చే ధనవంకం శు రెట్ట! ఎప్పు ధనాన్ని 

ద్వితీయభార్శకు, ది ఇతీయభార్య ' కచ్చిన ధవంక కోంశు శెట్టింపుధనాన్ని సిరిని (పథమ 

భార్య కూ యిచేపధంగా యొునిన్ని ఫవాహోాలు చేసుకొనా న్నా [గమానుగ ఉంగా 

రెట్ట: ముకం రెట్టింపుగా అంనకువూర్వుప్పు భార్యలకు ధనం యి" వలసిన సీయమ 

వున న్నట్లు నాగ గదియపురాణ! 3 ంలోని గు కా ంగద చరి|తసల తెలుస్తున్నా ది. ఈన[ిధ 0౦గా 
య (రాగి 

వ్ ఆం ఆగ నని గ శ. ఇ 

రెట్ట ౧స్సు ధనాన్ని పూర్వపు భార రిల వ్వకుండా స ఫునర్వివాహాలు చేనుకుంకు 

నో 

భగ వూరగవు భారంలన: బుణ|గ సుడవుతాడని కూడా యూ సంద ర్భంలో 

అజ న 0) క. on థి ఆ 

నరసింహాకథ యీ | కిందిపిధంగా స్పష్ట పరిచాడు, 

“వాసి కెక్కి ద్వితీయ వివాహామునకు( 

గూడి (ప్రథమ్ వ పరిణయ ద్విగుణధన బు 

en 

భారగ కాథభర. బుణింం(డె టు.” 
(1 ) రా 

(నార, ౨1. పు. ఏ0ఏ. ప.) 

వాస వానిక్ శా య ంగాచూ స్తే నీ సంభోగసమయాలు, దినాలు పరిమిణంగా 

వుంటాయి. సంభ" కం చేయనలసీవ శుభదినాల గురించి, అశుభ దినాలగురించి అనేక 

సంద ర్భాలలో జా సాలలో విది నిషేధాలు యేర్చగ చడం జరిగింది. సామాన్యంగా 
ఆల అంటే 

దివా మెథునం అన్నది | , సాచీన కానూరి శె లుల! | పకార మేకాక , ఆధునిక విజ్ఞానం 

దృష్టా న్యా కూడా ఆరోగ్య 'రమెనది కాదు సరికదా ఆయుశీ ణకర మైనది కూడా. 

ఉత ,యే సంతానం సంజనితం కావాలంటే మంచిమంచి 
శుభ ముహూరాలను సంభో గ 

“మయాలుగా | పొచీన జ్య|ోతిళ్ళా, స్త్ర వత్త లు కొన్నిటిని పేర్కొన్నారు. కొసి 

నరసింహాకని యిందుకు భిన్నంగా శాస్త్రీయమైన దృక్పథం లేకుండా చెప్పాడో, 

అతిశ యోకి గా వర్శించాడో , మూలాన్ననుసరించి చెప్పాడో లేదో మనం యేమీ 

చెప్పలేంకాని రుక్మాంగదుడు. మోహినితో సుఖించిన విషయాన్ని వర్ణించిన 

సందర్భంలో “ఇది దినమిది "రేయిది కణమిది జామిది పక్షమనుచు చెయింగక ! భోగా 

స్పదమగు పదమన నా విభుండెదమాడి సుభోగభోగ మెసగ రమింబెన్. (నార. 

254. పు. 812. ప. ) అని నర్వ వేళలా శుభాశుభాలతో నిమి త్తంలేకుండా, 

రా తింబవళ్లళో వని లేకుండా రుక్సాంగదుడు సుఖించినట్లు ర్జించాడు. 
య ౧ ౮ ౯ 

మవోమధథన. సారామృతం 



0011 నారదీయపురాణ అమృ శనవనీతం 

మామూలుగా తంగడీ ఆస సంతానానికి గకు_డం సర్జసామాగ ౧ మైన 

విషయం. తల్లిసం[డ్రుల ఆస్తులమీవ వారిపిల్ల లకు హాక్కుంటుంచ నడం కూడా 

సామాన్యమైన విషయమే. కొన్ని సందర్భాలలో తండి ధనకానుడై. పు[తుడు 

స్వార్టిత మైన ధనంతో మిక్కిలి ధనవంతుడు కావచ్చును. తండి పుత్రుని లీడ్ 

ఆధారపడి పోపింవబడవచ్చును. కాని తం|డి దగ్గర “ఈ ధనం నాది. నేను 

సముపార్టించినది.'' అని ప్యుతుడు సగర్వంగా మాట్లాడి ఆ భావం కలిగివుంశే 
ఆ ప్పుతుడు నరకంలోకి పోతాడని నారదీయపురాణం చెపుతున్నది. ధర్మాంగ దుడు 

అనేకమందిని జయించి ని రక్నరాసుంనూ, సివిధ సంపదలనూ కొల్ల ర్లగొట్టుకొనివచ్చి 

“పు తార్జిత విత బు గావ్యాయి.. శంకవలవదు. వ్యయలు 'సేయుము. కండి 

'యెడనీధనంబు 'నే నార్జించితినసి గర్వంబున నాడికొను పు[తుండా భూత సంవ్ల వంబుగా 

నరక ంబనుభ వించు. కుఠాకంబునుంబలె( బితధీనుండగు కుమారుండిచ్చెనని 

తం| డియు ననుకొనందగదు.” (నార. వల్రి. పు. 319. వ) అని నరసింహా కవి 

ఉటంకించారు. 

_వెదిక [బాహ్మణ కుటుంబాలలో మాతం విధవలు, అ కేశలుగా వుండడం 

చాలాకాలంనుంచి ఆచారంలో వున్నది. నియోగులలో లేదు. ఈ సంప్రదాయం 

యెప్పటినుంచి మేక్చాడిందో చెప్పడానికి  మనసంస్కృృి, చరితను పట్టిచూ స్తే సరెన 

ఆధాశరాలేఫీ కనిపించడంలేదు. అయితే కొందరు సంపచాయజ్ఞులు పూర్వం 

దశరథుడు చనిపోయినప్పుడు కౌసల్యా నుమితా కై కియూలు శిరోముండనం 

చేయించుకున్నా రని ఆ సం|పదాయాన్ని మేమనుసరిన్తున్నామని చెప్పడంకద్దు. కాని 

యిందుకు |పా మాణికం గా వాల్మీకి రామాయణంలో యెటువంటి ఖోకమూ లేదు. 

కనీసం (పజిప్తమనదగినటువంటి క్లోకమైనాలేదు. చెగా వ్య తియులలో అసలీ 

సాంపదాయమే లేదు. అయిలే నరసింవాకవి ధర్మాంగదుని వివాహానంతరం అతని 

పరిపాలనా వ్యవస్థను వరిస్తూ “ఎచ్చటగూఢ విభవులై లోకులు వర్తింతు, 

శెచ్చట భ_ర్హృమకియెనయింతి కంచుక రహిశరమె యిల్లు వెడలి తిరుగు నెచ్చట 

సశేశయె విశ్వన, గనయబడు,. నెచ్చట న కేశయగుచు( బుణ్యపుకం ధి రాణించు.”' 

(నార, బిక్ర. 259. పు. శికి2. వ అని విధవలు సశేశలుగానూ, పుణ్యపురం| ధులు 

అంకేే వుం స్త్రీలు, వళ రక లై న (స్రీలు అశకేశలుగానూ ఉండరాదని శర్కొన్నాడు. 

1960న సంవత్సరంలో ఒక. సందర్భంలో నే నుటంకించినట్లుగా-- 
వాస్తవానికి 'వేదర్హుల కాలంలో మృశ భ_ర్హృకలై న వీధవలు శుభ కార్యా 

లలో పాల్గొనరాదన్న నియమం ఉన్నట్లు కానరాదు. _ వేదర్దులలో దీ ర్హతముడు 

గొవృవాడు. శేవలం ఆర్ష దృక్కుతో నేకాక అమేయ శక్తివంతాలై న తన 

వాజ్మయ మవోధ్యమని 
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చర్మచతువులలొ చె తం సూర్యాది సువోగ్చి గోళాలను బహుముఖంగా పరిశోధించి 
(త ఎ bo 

అఖండ ఖగోళ వేధ చేసిన మవాé గిర్హతముని! మామశేయయు డనికూడా 
భస్మ w 

నామాంతరమున్నది. దీర్హత ముడు నూ రాద గ్నిగో భాలను అనవరతం పరిశోధనలు 

చేసి, స| తాలు పోగొటుకున్నాడు. అంధుడె పోయాడు, అమృత సిద్ది పొంద 
a డి cr. యా టి థి 

కుండా, చ ర్భ చతువులతో సూ ర్యాద్యగ్నెగ్ ళాల పకిశళోధనకు దొ దకొన్న ఫలితమిది. 

మ. 
మహాభారత కథనం (పకార గ్ దీర్చ తముడు | గుడ్డివా డై న తరువాత భా ర్యాబిశ్డ లను 

పోపీంచ లేకపోయాడు. “భార్యను భరించి పోపవించపసలసిన బాధ్య్యశ భ_ర్రమీద 

వున్నది. నీవు నన్నూ, కుమారులనూ పోషించడంలేదు సరికదా యే విధ మైన 

సంపాదనా లేకుండా నీవు మామీద ఆధారవడి | బతుకుతున్నాను. వగా మమ్మల్ని 
c 

మాటాడుతుంది. అప్పుడు దీరతముడు విపరీతంగా ఆ గహోద|గు డవుతాడు, 
య ఖం ఆ 

అప్పుడు |పడ్వేషపిణి మరింతగా కినిసి “కుటుంబ పోషణ చేయలేని గుడ్డి 
be oo ల ta 

వాడై. అసమర్గుడెన మీ తం|డిని ఒక శట్టలో కూర్చోపెట్టి, కీసుకొనినె? నదిలో 
ర (HD Om a ర్న రి న 

వదిలి"పెట్ల వలసిం” దని పుత్రులకు చెపుతుంది. తల్లి ఆజ్ఞమేరకు దీర్భతముని 
థం - 0౧ మ యం. 

సతులు ఆ పనికి పూనుకుంటారు. అప్పుడు దీ రృతముడు ల్మీవమైన కోపంతో 
ద్క 

“పతి హీనలై_న (స్రీలకు సంఘంలో గౌొరవస్థానం వుండదనీ, శుభకార్యాలలో 

పాల్గొనే అవకాళంలేకుండా పోవుగాక” అనీ శపిస్తాడు. ఈ దిర్హృముని శావం 

తరువాతనే విధవలై న స్త్రీలకు సంఘంలో గౌరవస్థానం లేకుండాపోయి, శుభ 

కార్యాలలో పాల్గొనే అవకాశం లేకుండాపోయినట్లు కనిపిస్తున్నది. మన 

అం ఆద పరి 6 అ కా. జక చ వశ. సంద + ర కటి శ 
సంఘంల్ విధవలపట్ల యేర్చడిన యీ దుర్వ గ్థివస్థ దీ రతముని శాపానికి పూర్వ 

కాలంలో అప్పటి వేదర్దుల కాలంలో వున్నట్టు కనిపించదు. 

ఒక మంచిపనిచేసినా, యెదై నా ఉత్తమ వస్తువును తయారువేసినా, [గ్రంథ 

రచన చేసినా, వివిధ కళా నై పుణ్యాలను చూపించినా సమర్థుల్తె సమర్హ్హలె న పెద్దల 

ఆ మోదము దపడితే అది సార్ధక మవుతుంది. ఇదేవిధంగా దై వార్చనలో ఉప యోగించే 

ఫ్రీర్ధాన్ని శంఖంలో పో స్తేనేతప్ప అది పవిత్ర తీర్ణం కాదని [పాచినకాలంనుంచి 

వొక అభి పాయం వున్నది. ఏ సందర్భంలోనైనా సళే పెద్దల ఆమోదము[ద 

కావలసినప్పుడు “ ళంఖంలో పోస్తే నేకాని తీర్ధం కాదుకదా [”” అన్న సామెత 

చిరకాలంగా జనుల నానుడిలో నానుతున్నది. నారదీయపురాణంలో యిందుకు 

భిన్నంగా శంఖంలో పోసిన నీరు [తాగడం పాపకర్మగా పేర్కొనడం జరిగింది, 

(పబోధసీ మహిమగురించి మోహినికి రుక్మాంగదుడు వివరించిన సందర్భంలో 

“ శంఖంబుతో జలంబు (_దావుట, కూర్మ సూకర మాంసంబులు భతించుట 

పాపంబులని తెలియంబడియె నేకాదళి భోజనంబును నగమ్య్యాగ మనంబును, నభ వ్యు 

మహామథన సారామృతం 

ము 



CXciv నారదీయపురా ణ అమృతనవనీతం 

భకుణంబును నళావ రక 'ణంబును గోనపా | సవధ తుల్యంబని యెణీింగించె, 

ఏకాదశి నరం బి భుజింప ? పకాదళిని బురోడాళందబును భుజింపంగాదు ” 

(నార. 274. పు. 49. వ) అని పేర్కొని శంఖంతో జలం (తాగడం పాహుర్మగా 

వశ్కాణించాడు. 

పజ్జ్హైనం[పవకారం దె దె-వారాధనలో యే సాయిలోనూ వి ంసకు స్దానం 
ఎం ‘pH 

లేదు. కన్నులు పొడుచుకొనడం, ముక్కు, చెవులు, నాలుక కోనుకో వడం, 

కుతుక ను తృరించుకొ నడం యిటువంటివి స్వయంగా చేనుకొనద మేశావు, చేయడం 
అలాల 

కూడా వెదవిజ్ఞైనందృష్ట్యా, ధ్యాన పః కథ (పత్యశ (పమాణ పర మెన వెశాసీ, 

ఆచరణపూర్వుక మై ' మనవి కావు.  శాని వెద విజ్ఞానం అంతర్భ్ముఖంనుంచి సక గారాల 

స్వార్లశక్కులకారణంగా బహిగుుఖ మపోయిన తరువాత హొంసా |ప|కియ అవత 
థి —2 66 మం Ne 

రించాయి. నారదీయవురాణంలో మోహిని మాట[పకారం ధర్మాంగదుడు తన్ను 

చంపవలసిందని తం|డినీ క్రోగిన సందర్భంగా “సర్వ మేధ మఖంబున న్వ సుతు. 

న వ = ణో yd డి విడ సో య టో న BY nT 

బశళువు( జేసి | వేల్చిన తం|డికి సిద్దమై లభించు నుత్క్చృష్ట్రపదము గాం ఖీర్య్యధ్నె ర్య 

శౌర్యశాలివి వీక్షంక  శంకయుల?” (నార, ఏగ5. వు. 176. ప.) అనీ సర్వమేధ 

మఖంలో స్వపు తుణ్ని పశువుగా (పేల్చడం గురించి ఉత్కృష్ట కార్యం గా సురస 

బడింది. కాగా ఆర్ష విజ్ఞూనం వక ముఖం దాల్చిన శరువాత నే యిటువంటి పిాంసా 

(వ క్రియలు అవతరించాయని భావించవలసి వున్నది. 

వతలనేకమంది వున్నారు. కాని నారదీయపురాణం వల్ల ధర్మ దేవత, 

అధర్మ చేవత లేకాక ధర్మాభిమానచేనశ, అధ ర్మాభిమాన దేవత, కాలాభిమాన దేవత , 

"వేదాఖిమాన చేవత , విద్యాఖిమాన దేవత వంటి విశిష్ట 'దేవతలగురించి విపులంగా 

వర్ణ చడం జరిగింది. (చూడు. నార. 8999, 400, 407, 408 పు.) 

ఆంతరంగికంగా వాస్తవాన్ని పరిశీలిస్తే అసి, నాస్తి మతాలకు భిన్నత్వం 

లేదు. లఘు దీర్హాదికాల పరిమితులతో సృష్టి అంతా అశాళ్వతమే. ఈ దృష్ట్యా 

విభిన్న చ్రేవతలకుసై. తం కాలపరిమితి వున్నది. అంతత్వం వున్నది. జగన్మిథ్య | బహ్మ 

సత ర్రమన్న సిద్ధాంతంతో జగ త ౦తా వున్నదనీ దానికి శాశ తత్వం లేదనీ 

ఆమోదించడం జరుగుతున్నది. _ జగరతీతమైనళ క్కి యేదీ లేదన్న దృష్టితో 

సక్ తం (పబలినా, సృష్టివ్యవస్థ గురించిన అశాళ్వత త్వాన్ని గురించి నాస్తికులు 

సం “జనని” ఆ మోదించక తప్పదు. వాస్తవానికి జగత్తు అస్తి, నాసి వాదుల 

ఉభయుల దృష్టిలోనూ వున్నది. _ దీని అశాళ్వతత్వం కూడా ఉభయవాదులూ 

ఆమోదించే విషయమే. అయితే ఒక శక్తిని మించిన వేరొకళ క్షి వున్నదా? 

లేదా? అంశే ఆ స్తీకులున్నదంటారు. నాస్నికులునై తం దైవీయం పేరుతో 

వాజ్మయ మవోధ్యడుని 

N-x11* 
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లేదన్నా, ఉన్నదని వె వెజ్జైని" ౦గా సత్యనమ్మ తంగా ఆ మోదించక తప్పదు. ఈ 

ప్ మా నే నరసీంవాకొవి నిష్పువుగురించి వరి స్తూ" ' అవ్యయుండును, నిరాథధారుండును, 

ని ప్పుసం" చుండును, నిరంజనుండును, విష్తుండును, కూన్యుండును, వేదస్వరూ 

పుండును, ధ్యయు. డును, 'ధ్యేయవర్ణితుండును 3 అని "శేర్కొనడ మేకాక 

ల్ అన్ని నాన్ని పాక్యవ ర్రియు, మారవర్హియు నంతికవరియు 42 (నార, 910. 

ము. 197. వ.) అనీ కూడా "పర్కాని అస్తి, నా సికత్యాల మూలతత్వం ఒరు 

వొమ్మన్నాడు. 

వ్వుుశ్చుతీ లోక వేడ భేదాలతో ద్వివిధ మె వుంటుందని నరసీింహాకవి 
టీ లాల 

వవరిన్తూ అల ”పకులుగా జన్ఫీంచచిన బాబకులు, జననం మొదలు లోశానుభూతీతో 

లేెకికులుగా మారిపో తారని చ దగా “తలియచేశాడు. “ఆ మూక చాలకులు 

జన |శ్రైంబు మొదలుకొొనీ నయనములు చెజుచి (పతి దివఫంబున౦దును దృశ కములు 

చూచును నున్న వార లై కారగంబునందు స్వ పర వె షమ్యంబు "దెలిసి తలిదం[డ్రులం 
రాలా ౧ 

జాచి దైవ వశంబునం (బథమ వాసన గలవార అల యంత చాత యనియు నంబి 
ర 

యనియు. దన్నామంబులం బల్కు దురు. నత్సంజ్లా సంజూ సంబంధ జూన జిజాూను 
గమ ప వా on 

లన న్వకీయులచేత “రు తం(డి యుండి యనీయు “మీ తల్లి ఇమేడిి యనియు 

నడుగంబడిన నా బాజకు లా తండినిం దలి ని( దరనిషెత నిరూపించి తా తాం బేత్యాది 
[= (a) ఖా 

ళాల 

శబ్దములకు నా వాక్ళంబునందు( గార్యాన్వితతగదా ? వారికిం (బ్రథమ శబ్ద 

మగుటం బేసి మున్ను గార్య పచదాన్వయము లేదు.” (నార. $05. వు. క్1, వ) 

నిజానికి మాయ అంళు మేమూ తెలియకుండా కుల, మత, జాతీ వర్గాది భేదాలు 

లేకుండా ఈ ర్యా ద్వేషూల కతీతంగా కేవల సచ్చిదానంద స్వరూపులుగా కనిపించే 

పసికందులు మాతా వితాదులు కారణంగా, లోకంకారణంగా వచ్చి లౌకికులుగా 

మారిపో తారు. 

భూమి బల్లపరుపుగా వుందని మన పాచీనులు భావించినట్లు ఆధునిక 

హెతువాద నామకులు కొందరు విమర్శిస్తూ వుంటారు. కాని |పొచీనులెవ్వరూ 

భూమి బల్లపరుపుగా వున్నదని యెక్కడా చెప్పలేదు. పెగా “ ధరణీచ కము 

దిర్దిరం దిరిగ ” ఇత్యాది పయోగాలతో అనేకమంది |పొచీన కవులు భూమిని 

చ[కాకారంలో వున్నట్లు పేర్కొన్నారు. నారదీయపురాణంలో |పవ్హాద చరి తలో 

మవోవిష్టువు తన ద్వారపాలకులు భూలోకంలో జన్మిస్తారని చెప్పే సందర్భంలో 

“మద్ద్వారపాలురు మత్చూర్వసంకల్ప వై భవ మోయ నాటకంబున నధోలోక 

చ (కంబు (బపేశించి యీ శాపంబున నట యవతరించి తరించెదరు” (నార, 422, 

పు, 12లి, వ అని భూలో కాన్ని అధోలోక చ[ కంగా నార్ధక ౦గా (పయోగించడం 

మహోమథన సారామృతం 
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జరిగింది. అంతేకాదు హిరణ్యకశిపుని పరపాఖనను వర్ణిస్తూ సమ_స్టదిశలను సై తం 

చ|కంగానే నరసింహకవి పేర్కొన్నాడు డు. “చ [కమును బోలి జితదిశా చ [మునను 

(నార. 429. పు. 159. ప.) కాగా దిళలన్నిటినీ 5 "లిపి చూ చినపుడు చ కాళారంలో 

కనిపించడం అవా సవికమెన విషయంకాదు. 
—0 (వ 

భారణర్థక శిపునికి ఆంత రంగికంగా ఏిష్టు చ్వవ.ం లేదని, బహిర్నాటకంగా నే 

విషు ద్వేషాన్ని (పక టించాడని విశిషంగా గతంలో గు రించాం. సనళకాదులకు 
లా ఠా ఎవి 

మోత పాప్రినిధానం గురించి తెలియ చెసిన సందర్భంలో నే అసలు రాతసులందరూ 

కూడా ఆంతరంగికంగా సద్దృష్టితోనూ, జాహిరంగా దుష్ట ఇకృథంతోనూ 

సురద్వేషులై తన లీలవల్ల నే వ్యవహరిస్తారని మవోపిస్టువు పేర్కొంటాడు, 

“నామాయా మయ మోహిని 

పామర చానవుల | భాంతిపజచుట యటు దే; 

నా మాయ "దెలియ: జ్మితము; 

సామాన్యుల కెల్ల 'నెణటు(గ శక్యంబగునే ? 

మన్నింత్రు కింకరుల్ మాననీయులు మన్ని 

యోగంబు కతన ననూనయశులు 

సతర స సంకలు లానుర వంశమున బుట్ట 

తత్సమా కా -రేంగిత (పశాగ a 

గుణోదయే సంపద త దైత్య 
9 

జాతికీచెల విశ్వాస మొద వ 
య 

. 

దీపించి భావ్యా కుద్భష్టి సమ్మత మైన 

మతమునఈ। |[బయతమస్థి తీ వహించి 

ని్త్రయులు నిర్ణయులు నతిసీవతరులు 

నగుచు ఘోరతర క్రియ లాొచ రించి 

వై_ప్లవ [దోవాబుర్దిమె చా ర్హకెక్కి 

సాధు దూషణ పరిచితాబారులగుచు. 

అవైస్టవులంబోలె నాయందు. బ్వేసంబు గావింపుచుం. గవటంబునం. దిరుగుచు, 
జిత | తిలోకాధిపతు లై జగ| తయంబున ఖ్యాతి నొందుచుందామసులు తన వారన 

తామసోపాస్య చరణులై వారలకుం (బత్యయంబుగా [బహ్ము రు[దొ ద్యుపా గ్ల 

గావించి 'వారలవలన బహువరంబులు గావించి య త్యా దై కశ్వర్య పగా [కమ 

వయోనిధు లై విరోధులుంబల నటించి ముత్చదాంభోజంబు అంచదెదరు. బాహార్టంబున 

నసుర తాఖ్యాతి కై సురల బాధించెదరు'"” (నార, 416, ఉ1/.పు. 99.100.ప, 101.వ.) 

వాజ్మయ మహాధ్యతుని 



విశీషూలు cxcvii 

+ జ్ అంజకాదు అస లంశకుపూర మే మొత్త మసురులంది డిగీ విష్ణు? స ఫజానో 

దయాన్ని కలిగినానని $ విస్పష్టంగా సర్కొంటాడు. 

“ అఖిల వేదాంత వ్య సళ్వాశ్మ శీల 

మైన మశ్చత్య ౩ జూన మనురులకు డి 

నింప జేసి మ మన్శనో “న్నివ శ 

ఘనతరంబై_న సం? "తి [క హ్ ుమునందు.” 
లో 

ఈ అత్యనిద్దికె మసాోనిషువు అ నేకా నేకావతారాలు ధరించాడు. ధరిసాడుకూడా. 
గ దా ల్ 

ల] లో లో ల లో ఎపి టం 

నరసిం హొడ్లఖ పర ణక ీస్పిని వ స్మ త త త్యాన్నిగుగించి అతని పతే 

సప్పిస్తూ  గుళణాని నీత తంబు వలన మానతయు దోపాన్విశత్వంబు వలన నమాన 
“లం 

శయునగు ; నిశ్చితంచై న మానణ లేదు; ” * (నార. 481. పు. 169. న.) అనీ 

మాన తామానవట భిన్న త్వాన్ని ఉగ్గ డించినా  మానతకు నిశి త త్యం లేడు 

పామ్మ న్నాడు, 

[వప్లోదుని జననానంథరం అతడు ఓంకార నొాదోఇా ఎర ణచేస్తూ “సో సాం 

“వహాంని అన్న క బ్రూలలోని లోచన బంధ యోగానికి సంబంధించిన దైహ్మోను 
Fo on) గ్ర 

రల ది ఇ వి నవ బు MM 
భ వానుభూనితొ పాటు అమృః శ సిద్ధి త్వాన్ని న్రైతం అధ్యా త్నానుభూతిపం గా 

నరసింహాక వి తేట కెల్ల ంగా వర్ణించాడు. (నార, 434, 485. వు. 182. న.) 
ఇం 

| పపగనుడు నం| డితో మాట్లడుతూ మాఠదాయక మైన చేవ వేద కర్మ 
య. 

పూర్ణ మైన నద్విన్యగురిం చి చెపుతూ మోత భిన్న మైనదంతా కేవల శిల్పంవంటి 

నంటాడు. 

“ఏది బంధకంబు గాదిది నత్మర్భ 

మరయ మోాతమునరు నయ నెద్ది 

యది సువిర్య దుఃఖ మన్యకర్మము శిల్చ 

మన § విద్య నిశృయముగ వినుము. ” 

(నార, 487. పు. 195. ప. ) 

en] 
వాస్తవం పరిశీలిస్తే దేవతలకు (పతికృతులై న శిల్బాలే అయినా, ఆ నుహావిష్టుమూ రి 

శిల్పుమే అయినా కారుకులు రూపొందించినపి మాత మేకావు. అనలు శిల్పులు 

రూపొందించిన వే. అయినానళే శిల్పాలు శిల్బాలే. విష్ణువు సర్వాంతర్యామి 

అయినప్పటికీ యెంత [ప్రాణ |ప్రతిష్థజరిగిన శిల్బ మైనా అనలు విష్ణువుకు దీటు రాదు 

మవహామథన సారామృతం 
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లో Fa తో గారీ CN 

కదా! కాగా మోవజ్ఞూనానికి భిన్న మెనదంతా శిల్పంవంటిదని అనడ౦లి అవా స 
ద్ద a —0 

బికత ఇమేమీ లేదు. 

(ధువచరి తను అనేక (గంశాలలో విపులంగా వర్థించడం జరిగింది కాని, 

(ధువుడు తపో ధ్యాననిమగ్ను డై జపించిన మూలమం| తాన్ని యె [గంథమూ 

ఉటంకించ లేదు, [(ధువుడు “హారణం గర్భపురున [ప్రధానాన్యక్ష రూపిణే, ఓం 

నమా భగవతే వాసుదేవాయ శుద్దజ్ఞాన స్వరూపిణి” (నార. 445. వు. ౨([.వ. 

అన్న వేదమం। తాన్ని జపించి సిదిపొంది మవోవిషుమూ రి అను, ౫వొన్ని పొంద 
Al U Al య గ అరి u ర 

గలిగాడని నరసింహ! వీ పేర్కొన్నాడు. 

నరసింవాకివి నాగిసమాహాశ్నా ఇన్ని వర్షినూ |పసావనవశాతు కలియుగ లలో 
ర రవీ ద రి (౨ లాం లావి 

|తివిధతత్వపాప.ండులు, దొంగ్నవెదికులు, దొంగయాళ్లికులు జన్నించి [పతిభా 
కు రా ఖా గ 

విరహితులె దుళ్రైశికులుగా. జీవిస్తారని వేద 
(చూడు. నార, 178. వు 121. వ 

పమాణంతో పేర్కొన్నాడు. 

వివాప*లలో మంగళ సూ తాలుక ట్టడం, తలం బాలు పోయడం యిటీవల 

నెలకొన్న నంపదాయం కాదని రుక్మిణ పరిణయనందర్భంగా నరసింహాకని 

వర్తి ంచిన పద్యాలలో “శుభకరంబిన మంళనూ | తమపుడు కళుగ్భమషుండు రుక్నింి 
౧9 

చాలా 4 థి a లం ( 

a నో లో ళ్ భో (షే (2 /. త. Pa గళమునందు"... న తలగాలువో సెం గృష్టుండు కలకంఠీమణికి ఫీస్మ్మక నంకఠరు 
ని 

(నార, 51. పు. 252, 2839 ప. అని నరనింహ3ఖి శాలానికి కూడా మంగళ 

సూత్రాలూ, తలం|బాలు |పసిద్దమై ఆచారంలోవున్నట్లు స్పష్షపరిచాడు. 
(ధరా ఈ గబ రి 

సామాన్యంగా పరిపాలకులు యుద్దాలుచేసి అ నేక రాజ్యాల నా[కఠమిన్తూ 

వుంటారు. ఇటువంటి సందర్భాలలో అనేకమంది (పజల పరిపాలకుల భూమి విజయం 

చేపట్టిన పరిపాలకునికి స్వాధీనమవుతుంది. వీటిల్లో యితర పరిపాలకులు దానంగా 

యిచ్చిన భూములుకూడా వుం వుండవచ్చును. విజయంచేపట్టిన పరిపాలకుడు 

తనకు లభించిన భూమిలో కొన్ని భాగాలను కొందరకు దానాలుగా యివ్వవచ్చును. 
ఇటువంటి సందర్భాలలో ఒకరు దానమిచ్చిన భూమినే తిరిగి మరొకరు దానంగా 
యివ్వడంకూడా జరుగుతుంది. అయితే ఒకసారి దానమిచ్చినదానిని తికిగి దాన 
మివ్వడం మహాదోషంగా మన [పాచీనులు ఛావించారు, కృష్టునివలన కకలానవం 

శాప విముక్తి పొందిన ఘట్టంలో తాను పూర్వజన్మలో రాజుని, ఒకరికి 
దానంగా యిచ్చిన ఛెనువును మరొకరికి దానంగా యిచ్చి ధార వోసినందువల్ల తాను 
ఒక విప్రుని ఆ|గహాోనికి గురియె పరిళప్తుడనయ్యానని చెపుతూ వభవ।క్పీతిగా 
జగతీసురుల గణోయంబులగు శేనువుల దానం బొనర్చితినందు నొకరికి నిచ్చిన ధేనువు 



భాషాలంకార విశేషాలు 6౫౦1౫ 

నొకొనికి సజ్జా? ౦బుగ ఛారవోసి యిచ్చి తి. అనో్యోన్యమన్స గంబుననున షు యా 

భూమీ సురులలో నొక _లి[వుండు నన్ను. గృకొలాసవంబగుమని శపియించెొ, (నార. 

65 పు. 978 వ.) అనీ ఒకరు దానంగా యుచ్చినచాన్ని కానీ, ఒకరికి దొనంగా 

ధర్య్భాభ ర్యాఖిమాన దేవతలు ఆత్మ నృత (ప్రకారం గురించి. శెలియ జే 

సందర్భంలో పిఫీథ కాల (కియా శ శబ్ద వాక్యాది వ్యాకరణ ని క శపాలను నరసింపాకబ 

తెలియ చేశాడు. (నార, 404. 105. పు.) 

నరసింభార వి అన go ఫిళిష్టతగ అయీ నార దీయను రాణ ద్ర ఎ్రతిలో అనేక 

జాతీయ | పయోగాలను, నానుడులను, సామెతలను యితర విశేష (పయోగాలను 

కొన్నిటిని |పయోగించాడు. కృమ్ణుడు గోవర్షనాన్ని యె_త్తిన సందర్భంగా “ఉఫ్” 
లిం 

అని తానూందనుందడు నే మింటివై( బుష్కులొవ ర "“రొంఖి గోధరములు” (నార.14.పు. 
లాం 
( ర ప) అని మనం మాములుగా ఉఫ్” అని ఊదివేశాడు, అని వాడే “ఉఫ్” 

పదాన్ని చక్కగా (ప్రయోగించాడు. మామూలుగా సంచె కట్టుకొని చై పంచె 

"వేసుకునేవాగు ఆగం'దాతి చేకం క అగినవ్వుడు టై పంచె యొగరవేసుకుంటూ. 

సంతోషంతో గంతులు వేయడం జరుగుతుంది. యాదవా[ద్రిమీద (శ్రీవారి దివ్య 

sn సనత్కుమారుడు నిలిపినప్పుడు కల్యా ణతీర్ణంలోని (పజలు యెంతో 

గంతోవవడి మై వంచ లెగరష వన్తూ న రించారన న్న్న పషయాన్ని నరసీంహాఠకఖీ యీ 

(కిందివిధంగా వెల్లడించాడు, ఆ పిచ తతంజు జూచి యౌొర (శీ నారాయకాది 

చేవు(ఃడు జగదిద్భుతనుగ న్మపమెయ [పమెయాశారముల ర0ట6 గనిపించె ననుచు 

వల్కలములంత బొడవుగా నెగవై చి పొగడిన ర్తి ంవుచు” (నార. 110. వు.86. ప.) 

మామూలుగా “క క్కు ల్ కోక పట్టి నోదావరినీగడం: ౦”, “గోవుతోక పట్ల గోదావరినీదడం', 

“ఓటి పడవనెకి శా [చయాణం సయటం' వంటివి హొలుగులో నానుడులుగా వున్నాయి. 

నరసీంవహాకవి కలియుగ ధర్మాలను ప్ వివరించే సందర్భంలో హరిభ కి గొప్పదనం 

గురించి చెపుతూ వారినీ మినహో యితర దేవతల నర్చించడం పగిలిన కుండ 

నాధారంచేనుకొని నది చాటాలని అనుకొనడం వంటిదని యీ కింది పద్యంలో 

చక్కగా వర్ణించాడు. 

“వారి, నక్క నితరు నొక్క.రు 

శరణంబని తలచు వ్. సారతరం బ్రై 

మహామథన సా రామృ తం 



cC నారోదీయపురాణ అమృత నవనీతం 

తరిగలుగ భిన్నకుంభాం 

తరమున నది చాడు నాత్మ దలంచుటగా చే! ” 

(నార. 176. పు. 152. ప.) 

జనవ్యవహా౯ంలో “సవురు గప్పిన నివ్వు, అన్నది “ధూళి దూసరిత మైన రత్నం వంటి 

దన్నట్టుగా తరచు |సయోాగించబడుతూ వుంటుంది. నివురు అంశు బూడిద అనే 

అర్థం. నిప్పుక ణం తెల్లని బూడిదతో కప్పబడిన స్పుడు అది నిప్పు లేని మామూలు 

వట్టి ఆరిపోయిన బొ గ్గు అనుకొని దాన్ని అంటుకున్నా, తొక్కినా ఛు! రుమని కాలి 

తీరుతుంది. నిత్భవరనః హోరంలోనూూ, సాహెత్య (పపంచంలోనూ నివురు గప్పిన 

నిప్పు అని యీ సందర్భంలో “నివురు శబ్దాన్ని ఉపయోగించడ మె సని జ గ్ 
.. 

వున్న ది. బూడిన పర్యాయపచాల లొ “నివురు' తోపాటు 'నీరుి పదంకూడా వున్నది. 
న్న్న లి ఎ. 

మె 
(WW 

“వీరు అంశు జలమని మా[తమే అర్హ ం౪ాదు “బూడిని అనికూడా అర్థం వున్నది. 

జలార్గక' మైన నీరుళ బ్దం సాధుశేఫయు 5 మని బూడిద అగ్జం కలిగిన “నీలు” శబ్దం 

శకట లేవ యు క్రమని మామూలు సాం| పదాయసిద్దంగా కండితులంటారు. అయి శే 

FR అగ అన ఇగ ఒడ a + అ స మ జ్ ం 

సాధు, శకటరఫల భిన్న వ్యవస్థ అతి| పాచీన లంలో నే |ప్మభస్ట్ర మైనది. కలగా 

పుఅగ మైనది. “నివురుగప్పిన నిప్ప అనడానికి మారుగా “నీరు గప్పిన నిస్పు' 

అని విశిష్టంగా నరసింహాకొవి వె కుంఠలోక ఆవరణ పంచకవర్షనా సందర్భంలో 

“నీరుగప్పిన నిష్పుళై నిపృ్పభత్వపూ ర్తి పరభామ లోకొప భోగ భో గ్యులయ్యు 

(నార, 861. వు. 179. ప.) అని [వయోగించాడు. 

| 

ఎవరై నా మనకు యిష్ట్రంలెనిపనిగాని, వ్యతి రెక మైన పనిగాని చేసినప్పుడు 

“ఫో, ఫో, మంచిది, మంచిది... వెళ్లు, వళ్లు; బాగావె శాప్ , బాగావేశావ ” వంటి 

పదాలను వికటంగా, అసహ్యంగా 'వటకావంతో ఉపయోగిస్తాం. |పహ్లోదుడు 

మహో విష్ణుభక్కు డయ్యాడని తెలుసుకొన్న తరునాత లోకవ్యవహారాని క నుగుణం 

గానే హిరణ్యక శిపుడు గురువును చూచి “ తద్లురు రుని వ|కంబుగా? జూచి పొ ము 

పొమ్ము లెస్స లెస్స |! యీ శిఘువునిట్ల నే చేసితివి” (నార. 464, పు. 60. వ.) 

అని అన్నట్లు నరసింహకవి జాతీయ (పయోగంచేశాడు. కొడుకును “బాబూ అనికాని 

“నాయనా” అనికాని " నాన్నా” అనీకాని చివరికి “బిడ్డా. అని-కాని (సేమతో పిలవడం 

లోకంలో వ్యవహారంగా వున్నది. నరసింవాకఓి కాలంలో కొడుకును ముద్దుగా 

“అన్నా” అని పిలిచే అలవాటుకూడా వున్నదికాబోలు, సునీతి తన కుమారునితో 

మాట్లాడుతూ “అన్న ! దుఃఖమేెల యా సురుచి యథార్థమైన యట్రపల్కె” 

(నార. 447 పు. 18 పు) అని కొడుకును “అన్న !” అని సంబోధిం చినట్లు 

(పయోగించాడు. శృంగార వర్భనలలో (ప త్యేకించి విరహ వేదనలలో చందమామ 

వాజ్మయ నుహాధ్యతుని 



జాపూలం కార వఫేేపాలు 6౮౮౦౮1 

నభ aE nf we NW" 

చల్లని వె గ్నులలు అ స పసన గాల ౫6 లే బాధించినట్లు వ దించడం కా వ్యక్థ తరచుగా 
ta ౮౧ 

చూస్తూ వుంటాం, చక్ రాలు వన్నెలను భతీంచి వీవిసాయ'సే నీవయంకూడా 
జల] 

సనిద మేన. సీయం. అయితే ఆ చహోరాలు నితం 
రెం మ nL 

మామూలు వెన్నిలను తట్టుకొని భతించి జీసంచుతాయి తప సాంఠ మైన 
థి 0. rm 

ల క్క సాపాథ § (పపం చంలో 

చ ం|ద కిరణాబను చక్రాలు ఓగ్యుకో లేవని, ఆ దట్టమైన వసే లలు, ఆతపాొల 

వంటినై చకోరాలకు న. కఠిగిసాయని నరసింహకపి శృంగార 

వీరహా వర్ణనా సంచ 'ర్భంల్ కాదు, ప వశ రస ఆ క్షా తాగ నిదంగ రానుంద మర్ణ నా 
స 

సంద ర (లో చీరా y= న్నాడు, నిల్చిన సేగంచి యుపొనీను ఖై వర (బహ్మీస ౧ 

సింధువులగు జంయౌాదికుల వెంట నీణురన సీచికా సంగతి నితమురసాంబోధినింబో లె 

నీశ్వుర సాఖూత్కారంబుగలిగి నిరంత రానంగంబు వపొంచియున్నప్పడొక యనిర్వా 

వా౧నం౦ంవంబుగాంచి సొంగ చ ౧ ా తపొనం। ౫ చకోరంబులుంభో లె బి జ్వర త్వంబు బి 
౯ (| తొ wf ti se? ఇ క్ నొంది సనం సథ ఏష్ములె యనిమివ.శ్యంబు వహాంచి రప్పుడు' మ Woo Cyan 

Me) అట్లే ( గ్ర? న 979 . ray క్ల స, 

చ| ళా నటు థు తయుక వనన పె” మిగల మానం చె [త మాసంగాను, 
అలన్ ద £3 a 

ఇదే విధంగా ఆయా నత (తా అతో కూడిన పొర్ష మి౫%ల మాసాలకు, ఆయా నత త 

సంబంధ నామాలే మాసనామాలుగా యే ఏడా యి, శ రూపంగా (శవణాన వత 

యుకరవమ్చెా ఫె ద్ద మిగల మాసాని Nl (శౌ వణ మాసమని అనడం వేన ఖగోళ 
rl re 

శాస బద్గ మెన బవయం. (శెావణమాన 'ద్యాః శిఅని (్రావణర్వారశ్ అని అనడానికి 
ara 

మారుగా శ్రనణ 'ద్వ్యొావశియని గరసింవాకవి ఒక మ సే భంలో ఏళిష్ట్రంగా [ప్రయో 

గించాడు. “(శవణద్యాదనశినా(టి పుణ్యమిడి "రాజా! సన్ను రతించు” 

(నార. విపీవ, పు. 210. ప). ప్రాలిన వాజ్మయం [ప్రకారం “ఛాందని శ బ్రానికి 

వేద పండితుడు, ఛంద శాస్త్ర వే వేత్తనంటి అర్థాలు నూ జమే వున్నాయి. ఇటీవలి 
అలలే 

గ న కాలంలో ఖాంచనుదడ నే మాటకు పిచ్చిపిచ్చి నమ్మ కాలున్న వాడని, మూఢ పిశ్వా 

సాలూ, ఆచారాలూ కలవాడని అర్గంవచ్చింది. ఈ విధంగా ఛాందసశోబ్దార్థం పది 

శామంచెంవజం నరసింహపవి నాటికే జరిగిందని నారదీయపురాణంలోని యీ 

[కింది _(పయోగంవల్ల 3 నెల్ల ల మవుతున్న ది.” ' వేదాంగ మతముక రకు నన్యమగు మశము 

మంచిదిగాదని తెలియక యూ వేచాంతమశతము నాదరించక యో ప్రవారముగను ను 

స్వగోష్ట నిష్లులె న ఛాందసులె నవారి మనస్సులను నల్పు లై నవారల నతికల్చ్పను 

మోవాంబునొందిం చిరప్పుడు (నార.8/6. పు. 244 వ. 

ఆధునికయుగంలో పద్య, "గేయ, వచ నాత్మకంగా ఒకానొక నె వై_శిష్ట్టంకలిగిన 

సాహిత్య [పక్రియ హారికథ Zశేరుతో అవతరించింది, పహారికథా వాజ్మయంలో 

మహోామథన సారామృత 0 



౮011 నారదీయవురాణ అమృత నవనీతం 

మొట్ట మొదట “పరిక థ' నే అంకు సిమ్టువ కథ నే మొట్టమొ “టి రచనలో వర్ణించ 

డంవ ల్ల దానిక *వారికథి అని వేరు వచ్చివుంటుంది. కమ క మంగా “పారికథ ” 

అన్న పరు ఆ [ప తేర సాహిత్య (ప కయకు సఢ మంగ రూపొంది గిరి థ 

వర్థింపబడనా, సిరికథ వర్షి ంపబడినా మేరే నుహా ఐశ్గరరు, రామాయణ, భాగ తాది 

కథలు, వివిధ ఉపాఖ్యానా ల శాక చివర "కా సాపాత్య | పష్మకియలో సాంఘుగ చరి 

కల కథిచేరినా వస్తున కాలంలొ హారిక భి గానే రూఢ మెపోయి ఏసులంగా చలామణ 

అవుతున్నా ది. అయి జే నరసింహాకని యీ అధునిక సాహాత్య (పకియా వై వై శిష్ట ంక అ 

et 

హారిక థను ( సృష్టిలో "పెట్టుకొని ఉండడని 
డం అతు రాలా సత్యమే కాని -విమ్మక :థ' అసె 

అర్ధంలో “హరికి అనీ వొరసారి “హరికథా సుధా” అని వరొకసారి రెండు 

సంచ రాలలో “వారిక థి శజ్లాన్ని | ప యోగించాడు. “ఈశావిస్మ్భృత గురునత్మ. ప 

ry Ty 1 ణే Ty జ, foe En ఆ గర్గ హం దిన A ధ1 "౦ మ్ ద్ర ఉర 

టో వివతశిత నీ (పకారమున హాల థి మాకు రుచించునయ న. వథుకొ అక 

మణీయు నుణీయు నమస్కారంబులు (నార, 124 పు. 184పు “నూతుండు 

శెొనకాదులకు సారిక థాసుథా (పవాపహాంబు వెల్లి; "రియ నిట్లనియె ననిన వాపులు 

నీజశా (స) ఇం “ంధర్య పాగల్బ్య 
బా" 

౧౦బున వచ్చి నిలినినయప్పుడు నార. 44వ .ఫ్రు.2. వ, ). 
ఎ భ్రి 

మందరగిరి భూలోకంలో లేదనీ ఖగోళంలో యొక్కాడో ఉత్తర దిగ్భాగంలో 

దూ రతీరాలలో వున్ననని నారదీయవురాణు ఆధారంగానే చేరనిజ్ఞా' సరం గా 

గతంలో గు రించాము. సంస్కృతంలో తొొకిక-వాజయయుం చదగపొాం గిరివాచ కా లిన 
న e ఠి ద 

పర్యాయ పదాలలో, భుధరం, ధరణిధరంనంటి శ బాలుకూడా చేరాయి. భూలో 

కంలో లేనటువంటి పర్వతాలను భూధరంవంటి పదాలతో వ్యవఫారించడం శుద్ద 

పొరపాటు. మందరగిరి భూమిమీద తగని తెలిసిన సరసీంహక వే *'భూధరి కచ్చాన్ని 

సర్వసామాన్య పర్యశ వాచకంగా భావించి “మందరభూధరో త్రమము అని 

మందర ప పర్వత వర్ద నా సందర్భంగా ప్రయోగం పప్పులో కాలు వేశాడు. “దాని 

మందర భూధరో త్తమము' గాంచి (నార, ల౨%.పు, 172.వ. )క్ కొండలు భూమండణం 

మీదనే ఉండాలని లేదు. చు గోళం మీద్ననెనా ఉండవచ్చును. భూమికి భిన్నమైన 

గోశాలలో ఉన్న పర్వతాలను భూధరాలని అనడానికి వీలులేదు. 

అనుకరణంలో నమశ్ళబ్దం పిసర్లకు ఓత్వంవచ్చి “నమో” అని రూపొందడం 

వ్యాకరణ సమ్మత మై (పాచెనకవి (స పయోగ సిద్ద మైవున్నది. (పాచినకవు టి 

కొందరు అనుక రణవిరహతత్వంలో నైతంన ; మోొళబ్దాన్ని ఓకా నాంతంగా నే ప్ర "యమో 

గంఛచారు. సంస్కృతంలో సమశ్శబ్ద మె కాళ “నమో అనే ఓదంత అవ్యయంకూడా 

ఒకటివున్నది. ఈ వ్పయం పొథ్ వ్యాక క రణక ర, కూడా తెలియ చేశాడు. (బహ్మా 

(శ్రీమన్నారాయణుని నుతించిన సందర్భంగా నరసింహకవి రచించిన యీ కింది 

పద్యంలో “నమో” అనే అవ్యయాన్నికూడా |ప్రయోగించినట్టు స్పష్టవడుతున్నది. 

జయ మప ధ్యముని 
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శ i . య. భన లీ . / a జనో 

కాాసళాయ నమా రత కాయ ౪ న 

| 
కలలా? త బూజు — Ma 

we శ wen) ar y 

మో నమా సగ నయోమునిబసె ర 
Carmen 

| న ఇ క్ జ్ . ' 

నుభలచాయ వంక వ కుంఠ వాసి 
లా 

నే నమ; (శ్రీనివాసాయ నిఖిల శనం 

(నార.103.ఫు 4ర.వ. .) 
స 

/ o ట్ర ఓక క ల క, ఇఒ ఫై అం క. లో, అ we Oh ఇం! 99 శ” లో శే ఇట్ల అం ని జ్ దడి పన బ్రంలొ కార ణాయ న మోర కయ న మూ అన్న స్సుడు అం యా CR 
అ | arf టు స క “న మూ లను, మిగిలినచోట నవ సుఖా వాలను [ప యాగ ౧చినటు స్పష్ట పణుత్రున గది, 

Lt లబ్ది పె (0౧ 

moles ff శ B a) వ శ స "అం | సాం oy స army ॥ న. ల” ఖా , 

(ఎ ఎస కాలం కారు కవులు అనుక రణపిరవాన ంగా సంస్క లే వాకా 

ఇర ed rng wr WT mpm [| = 3 py సాం on st లను లు యోగెంచిన సంద నలు అజ్ లలు. ఇద పీధంగొ వరసంఫాక పరం డా 

స్ క ఇ Ye wa es CN ఆస, టె 9% | | ఇ hams జ ఫ్ అలో న epee 
రధభిననదాచన యసియుసిరొెఅజని అనుసరణ సటంతంగా |. .ఎంగించ వలసీవుంటఉ గా 

జ్ [౯ ఇ yw. మ రి స వటం అన తా ఎవి ల wm హై గా 

చ |=౦ది ne Tao అనుని రణ  ఫఏరటాతంగా నె vom గ్రా థి నొ"కొ గల్న 
ID) ” 1 / జ! 

(పై యోూగంచాదు, 

ళం జం ne 
చకచక.  సిమించినంయా 

| | అస NT, TIN త అ టల Shey eg + (gn 
౯. రాన NIP, యుగ నము అ "To gr గు ర 

ల తకం TH pM, కలం టీ 
ఫె వ్ లి (. 1 లం DI YA థ్ధి 

రట పజల ఆట జ తీరి wn TG జ సీ గ్లో భీ గాద (1 ని దా చన యినిరి బుధజనంబులు భళి ళం ! 

ఖాలి ఒ way MET ma (నె 5 AY 11.26 (. ప 

టీ సజ ళ్ చో అనం లొ 

తెలుగులో “అయి-అవులను ఐ,నె”లు రావడం ను! పసిద మెస విషయం. 'వారివపోరి 
(ఇ ర 

కంగానూ, |గాంధిక్ ఫామోనరంగానూ యౌ అయి, ఐఏ, అవు, జిల మార్పులను 

దృష్టిలో పట్టుకోని [పాచినళాలంలొ పండిచకొవులు సి శం ఖతిిమపలుపడి తారు 
రు J are 

మారులుసి 'ఐ,బ అకు “అయి, అవు అను-|ప్ర క్యకించి యీ మాగ్చు రావడానికి 
న. అ జా Pp 2 సాం బక శ క 

పీలు లేకుండా నుం జే సంస్క సగంలో నహాబంగా ఐకార, ఓ కాన యిక్తై న 

వచాలలోని బు mw అను నోరారా అయి, అనులుగా మార్స్ త్స టడు గులు "వేపి 

(సయోగించారని. 2౮ నంపన్యరాల [కిందట సను రచించి. |పకటించిన 

|పొచీన వాజ్బయ౧ లో స్యావవోరిక్ష భావ, లేక “ధని. వీపి వరిణామంి” 

రీ షు a నలం Maye న్ 
అన్నపకిళా ధనా (గంథంలో “నిూవి ౧ఛివున్నాను. నై వేద్య ోబ్దం సం ంల్” 

ఐ కార యుగ మెన సకాగంకలది, ఇది వా్యార్గవహోరిక నె త తూ ఐ---అయి గా 
అం దాలు ప్త 

మారి నై వేద్యశళబ్దం నయివేద్యంగా మారిపోయింది. సరసింహాకపినా టికే యీ 

మార్చు వచ్చిందని “భక మె ౩ హ్మనభార (పమిత నయి వేద్య మిచ్చి" (నార. 156. 
Dn 

పు. 44, ప అన్న |సయోగం ద్వారా రూఢి అవుతున్నది. 

మహామథన సొరామృతం 



CCiv నాగదియపు రాణ అన్ఫుత నవనీతం 

సంస్కృ తీయ మైన అచ్చుకు సాధారణంగా సంధిని | పొచినులు ఆమాదించ 

లేదు. (పత్యేకించి సంస్కృృతపదాలలో వున్న ఇశ్వానికి సంధిని అసలీ ఆమోదించ 

లేదు. కాని నరసింహాక ఏ “పాగడినవరాహమూ ర్శగు భగవంతుని” (నావ. 85, వు. 

488. ప% అని మూరి [అగు అన్నప్పుడు సంధిచెని “మూర్తగు” అని 

| పయోగించాడు . ఇది అగలికంగా చేసిన (వ రమేంగ ౦వ లే క ' నీపిస్తున్నది. 

నగసింవాకవి నావదీయ సురాణ ౧లో వివిధ అలంకారాలను అనేక సంద రా 

లలో (ప్రయోగించాడు. అయి” రెండే రెండు సంద రాలలో అశ్యంత రమణీయమె, 

” షు త /" yp భ్ మాడి జానీ > జ్ బా we జ ఇన భా 

కమసీయ మె హృదయానిక వాత్తుకొనిఐ కరు విధంగా అనుపమాన మైన ఉపమా 
Oe అయతే 

పయోాగాలను నరసింహకని చేశాడు. అత్యంత కొఖిషంగా మన ద పినాక గిం 
ల 9 

“అంబుజాతు నా త్రయ Bas న్ల్చ స్యయథధథ 

మాధముల6 దలంచు టఉరయఈ ద 0! డ్ 

నాంటి ధనము ిడిచి నరుడు న్వవ్న్నాగన 

నిధి గృ హంబునందు నిలిపికొనుట. 

“పం దక్కా నిళరుల కెటుగోంగ రాకుండ. 

చసితనేసి వచి శమన 

మామకి సంర DN మహిమ తద్భ ౫ మె 

నుత శ ధీసుధా మధుర రసము 

అనురుల( |గోలింతు నతిరోగ కిళువుల( 

జక్కెర యనుచు నౌవషధము( దల్లి 
(దాపించునట్లు త త్వజ్డైన ముదయింప 

బోధించునట్టి దుర్చోధమతులి' 

(నార, 416. పు. 97. ప.) 

ఛందో విశేషాలు 

నరసింవాకవి సంస్కృ తాం(ఛాలలో బహుముఖ మైన పొండితీ (పతిభలు 

కలవాడు. మన (పాచీన కవులవలెనే నరసింహాకవి కూడా ఉత్పలమాల, చంపక 

మాల, శార్దూల, మత్తెైభాది సంస్కృత వృత్తాలను, కందం, సనం, శేటగీతి, ఆట 

వెలది వంటి జాత్యుపజాతి పద్యాలనె కాక (సగ్గర, మహో|సగ్గర, లయ గాహి, కవి 

వాజ్మయ మహాధ్యముని 
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శో (నె fh Ay . 
ఉట ల (| ఇ” లో 4 శో 

రాజ విరాజితం, భాషిణి, మ ఎ సక తేల, నయ 0, మాలీసీ, చరభవృృత్స 0 
అనాలే 

వంటి వాటని సండస్, రగడలతీపొాటు సిశిష్ట గద రచన సైతం 
an 

విరచించాడు. 

దివ § ఫఏీమాన నుడ నే పొ రి అర్శ్భామూ ల గిని మహాశుడు స్సు తిం 

సంద :రృంలో లుగు యని పాస నియమాలను పాటించి సంస్క. త ఫా తో మ తెభ 

అ గ్లో జ్ర "బే? ఇ” 

వృత్తాన్ని రచించాడు. (నార. 108. వు. 9. ప). ఫధంగా అంతకు 

ముందు |బివ్భా శ్రీమన్నారాయణుని సువించిన నండి ర్భంలో కేవల ఆలుగు 
(1 ఆరి ( 

త ల అ ద MIT: ర టం లం. pa NW" - a 

0ది స్సులనిపించుకుంటున్న చెండు పటనీతులను , ఎలుగు అతణం (సకార ౧ అతర 

(తీ “ల యతులను | వపయోగిస్తూ సంస్కృత ఛాషరో అెండు పద్యాలు 
. జ్. 

(శ 

weer 

రచించాడు. (నార. 108. వు. క. 48. వ) 

నారదీయపురాణంలో చెండు సందర్భాలలో ఆటవెలదులు గీత 

పద్య్యాలుగా “గ” అని "పేరొ్క్కాన బడడ ద్వారా ము దిోతమయ్యాయి. (నార, బశ 1 

పు. ఇి5ల్. వ; 262 పు. లర్, ప.) ఆట వెలదినీ గీతంగా పేర్కొనడం పొరవాటని 

కొందరు భావించవచ్చును. నారదీయపురాణం (వాళ పతిలొ * చాలావరకు ఆటవెల 

దులు గీతులుగానే “2 రొ్క్టానబడ్డాయి. "వె వ వానీశీ అఆటవెలదిని సై గం గీతమనడం 

దోషంకానేరదు. మన (పొచిన లాక్షణికులు గీతులు సమగితులు, విగ మగీతులని 

చెండు విధాలనీ, ఏషమగీతుట్లో యెత్తుగిని, పుడగీతి, మేళన గీతులువంటివి 

చేరగా, సమగీతులలో ఆటవెలది, OAD 'సరినట్టు “ఎర్కొ న్నారు. అందువ ల్ల 

ఆట వెలదిని శేటగీతిగా పేర్కొన రాదు కానీ క్షినంగా 'ఏేర్కానడంలో పొరపాటు 

లేదు. ఈ [గంథపరిష్కర్త్య లలో ఒకరు మూలంలో ఆటపెలదుణను గీతంగా పేర్కొన 

డంవల్ల ఆ పద్యాలన్నీ శేటగిలీ అకణానికి విభిన్నంగా వున్నాయని భావించి నరసింనా 

క్రస్ట్ సహజంగా రచించిన ఆటవెలదుణను, తమ భాష నుపయోగించి పరిష్కార ణలో 

"సటగీతులుగా మార్చి వేయడంజరిగింది. నరసీంవాకవి సవాజంగా ఆట వెలదులనుర చించి 

వాటిని గీతాలుగా పేర్కొ నవచ్చునన్న అభ్మిపాయంతో సలకణంగా పేర్కొన్నాడన్న 

విషయాన్ని గుర్తి ౦చక పోవడంవల్ల గీతి శేదాలలో ఆటవెలది వెకటన్ననంగ తి 

గమనిం చనందువ ల్ల పొరపాటుగా న సింపహాక్రఖి పద్యాలను కొన్నింటిని సవరించి 

వేయడం జరిగింది. అయితే పరిత రాత్ మైన నారదీయపురాణాన్ని మూల పతితో 

సరిపోల్చిచూచి "నేను పునఃపరిష్క రణ కాపించిస సందర్భంలో నరసింహాకవి సహాజ 

రచన లెన ఆట వెలదులను యథాతథంగా నే వుంచడం జరిగింది. నరసింహక ని కల్యాణ 

తీర్ణమః కవు = సుచరితుని కథను వ నిస్తూ మొదట సీఫపద్యం వాసి, సీనసంలో తేట 

గతిని విశిష్టంగా పంచపాదిగా ర వించాడు. (నార. 112 పు. 94 ప.) 

మహామథన నా రామృతం 
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మామూలుగా మనం గదకమన్నా, వచనమన్నా 
ఒక కున నుకుంటాము. శెండిం 

ట్నీ పర్యాయవదాలుగొా స్వ సెతం భావినాము. సంస్కృృవంలొ వై తం యీ అఖిిపాయ 
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మీవున్నా సంస్క తౌ" భా అలభొ 
రెండింటా ఒకానొక సన బంధ క యాః విశిష్ట మైన 

వచన చచనను UE సేంకించి ? రగా గా వెరె గ్రానటిం (
బౌ ఎస కాలంనుంచీవున్నది. నిజాసీ" 

చెప్పాలంకు వచనమసన్నా గద మన్నా ఒక శు'కాబట్ట సంస్కృతంలో శాకుంగలాది 

© 

ఆం 

[ 

నాటకాలలోవున్న సంభావణా ఇ రూపాలై. న వచనాలను, వొ కలను గద్యాలనవలసి 

వుంటుంది. నళశకుమార చరిత, కాద ంబరివంటి క్ శిష్ట be కావార్టలలోని గద్యాస్న్వి 

జ అల్లో 

ఆం l చరి oy 

మనం మామూలుగా గద్యుమని అంటాముకాని వచనమనికూడా ఫేర్కానవలసి 

దే జె లో మామూఈ ఆం ంర్ర్ర వనాని 
వుంటుంది. అ యుగుల్ వామూయిగా u ంధిక నొ కాలలో వుండే వచ AY 

చిన్నయసూరి నీతిచం|దిక లో రి ఉపయోగిం చిన విశిష్టపదగుంథ నాశ య్యా ఖో రిక మైన 

రచననూ వచనమే అని మననునుకుంటున్నాా శెండిం టిలోని భిన్నళ్వాన్ని, చైశ్ 
చా 

ష్ట్యాన్ని మనం గు ర్రించలేక సేము. కివకవిగా పసిష్ట'కా ంచిన ఏ పాల్కు.ర సోమన 

ఒకానొక ౩ కివంంగల వివధ గగ్యలను రచించాడు. నిజాని' కిని వచనరచనలే 
జ eb లి 

షో లో ఇల Ww అవి అమ a a MW ఆం గాం స 

అయినా ఒక (పత్య చేంకతగల గనగలుగా ఎరొనబడిటు మెగాత సొవా తః వేళ్ళ లచేత 
లి 

పరిగణింపబడ్డైూయి డా. ప్త వనామ సంపత్సరం ఉగాదినాడు ఆకాశ వాణీ 

హైదరాబాదు కం వాగు శుళ్చాటు వేవిన “నాకు నచ్చిన వచన గ్. భి" అన్న 

రి సా ల wen 
wa) 

బవ ఏన్వద్లో ప్పిల్ గ్ ద్య; వచన ఏ విభిన్న తాన్ని: ఏిశిష్టఆ ని. గురించ చేను ఏ ఇిప్రులంగాొ 

జక J 

| పసంగించాను. ఎంతటి పన బంధ! శయ్యా భరిత మైన గదరా మైనా 
బసవాంకగద్య. 

సాల 

“కబ్టివంంకఠ్ర గది “సాంబాంకగద)” వంటి నామాలతో వ్యవహరించిన శ్లే 

' 
(క an 

“బంవాంక వచనం “భివాంకవచనంి “సాంబాంక వచనం” వంటి వచన శోబ్ల 

(పయి గాలతో కూడా గద్యులను వచనాలుగా "సేర్కానవచ్చు ను. అయినప్పటికి 

జఅటిలపన సంభ భరిత మై కూడా సమాస భూయిష్ట మెన వచనాన్ని. వచవమనడ౦క 'ంశు 

గద్య మే |పసిద్దంగా నున్న ది, [సే వశేకించి అశ్వాసాంతంలో ఉపయోగిం+ చే 

వచనాన్ని అది నిజానికి వచనమే అయినా దాన్ని 'యెవ్వరూ కూడా ఆశ్వాసాంత 

వచనంగా వ్యవహరించలేదు సరికదా, అశ్యాసాంత గద్యుంగా మా[తమే అతి 

[పాచిన కాలంనుంచి వ్యవవారించడ ౦ జరుగుతూ వచ్చింది. నారదీయపురాణంలో 

నరసింహాకవి 3 సైతం చిన్న "పెద్ద వచనాలను ెక్కి_ంటిని రచించాడు. కాని 

సనకాదులు యితర "దేవతలు శ్రీమన్నారాయణుని నుథిం చిన సందర్భంలో 

నరసింహకవి గద్యము వేరుతో. విశిష్ట సమాన భూయిష్టమైన గద్యాన్ని 
రు ర 

రచించాడు. (నార. 91. 882. వు. 259. గద్యము). నారదీయపురాణం 

మొత్తంలో వున్న యితర వచనాలకూ, యీ గద్యానికీ రచనా విధానంలో 

హాస్పి "మశ కాంతరం మనకు కనిపిస్తున్నది, వా స్తవానికి గద్య, వచన శబ్దాలు 

సర్యాయపదాళే అయినా రచనాపరంగా కొన్ని కొన్ని సం] ఏ ర్భాలలో గద్యం 

వాజ్మయ మహాధ్య కుని 
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ళో | fh జో, wan గ. oN గ్గ అనే ఇ = వ. es లా! శో 

ఒకానొక $)ళివ. స్ప నం సంపాదించింది. ఈ సిశిషయు ఆ శాసనం ఛాలలో క్ స్ గంగా 
య: (ఓ) ఏం! a 

మా తము "ఎదొ గా గడ ౦ దొ ఏరా వరించు 0 SE TOE ది. 

గ ధ్. క al) శో Od ట్, wl ఇ గ ఇటో అం అనో sr PE ayy &" ww ఛ్ ౦ద ₹ గె స్త్ర) జత అయిన నరసింవాగ ఏ మామూలు యని పా; గాల నే "కాక చ 
అయే 

|. చే ఉం. అట టో న. ” 

కవులు అరుదుగా వా ఇ Ye దియతి, ఉథయ వళటులను, nn an “సును రుూడా 

శ _ 
|| 'యోగింఛచాడు. 

(tL 
చే న 4 ం ఆజాను బాసు నీలాంబుగనిభ చేడు 

eT we ల వట 9 * . on ar జస ” ః “ia N 

7; నుభాభ రు లో కెకశ రణు, (న ర. 46 పు. 218 ప) 
అంటే ర్ "ఇ 

ఈ నంగ రంలో లో కే గ్ బంలో ప్ఫద్ది5 శి! కంద “క లోని బి కారానిగ *వఠి లోని 
గ) Cn ల 6. 

కి ఖ్ ఖో జ డో. an ధం అలి అర Od ల లి ఆలు AY ల్యాపీ జ. ఖే a “ఏ. కారానికి రెండ చ్చులకా" యతి వయపచ్చును. ఉఖభయనవళభి "ఎ! సమీద అ జల్లు 
vor 

a p a fur భో pan ఇ జ్య రా సాం ఒ అ క్ జజ అ 1 అకు రెండింటికి యఖిషయవచు ఎను. కాగా సరసింహకవి _ గినుభఖా అన్నప మడు 
అంజలీ 

(సాం వరానికి “లోక డి అన్న సప్పుడు “క ? -ర్రార్రానికి సుర వ మె[తీయుక్షా ల న 
యా ర ల 6 క క 

నొలులకు వర్ల గ్ల వృద్ద్య్యాభయనళగా యరుతిని వ్ర రాగం దాడు. {ia | కంది పస గంలో చివరి 
ధా 

పాదంలో “వడిల అ 'భేవమె మె ముని నిపాటీంగు [శివ మన అఖండ ంరుగి ని సి శం నరసింవా 
C3 యెలా 

ర [సే 'యోగింవాడు , 

తు wu గ న re 
““హొరిభక్పన ముతుల(గని 

ధరలోవల శంఖచ। క కధారణ ముసఖాం 

జగముల నిందించిన వా 

డ రయ6గ6 బాషండులం డు రాజన్యవరుల్ , (నార, ' తీరి ఫు. 24౫ ప . 

నార దీయసు రాణం ౩0 వు. 162 ౫, వడంమెన “నెగనుగా పీంఛంబు* ఇతా నది స్స 
లియె 

పన్యంలో 

షురు బంగ దు చీరగట్టించి గత మున 

నవరత్న వోరముల్_ వెచివ చి” 

అన న్న మూడవపాొదంలోోగట్టి టించి"అని ము దింపబడి యతితప్పినది అని ఫుట్ నోట్ లో 

"పేర్కానడ ౦ జరిగింది. వాసన వానీ కికు_డ నరసిం పహాకవిచేత [పయుక్ మైన పదం 
ps 

గట్టించికాక, ధట్టించిగా కనిపిన్తున్నది. కాగా యతి దోవ.ంలేదని (గబొంచాలి. 

ఇదెపిధంగా ఉపపాదంలో వె చ్చివెచి అని [పయోగించడ౦ంద్వారా యతిలోపం 

"వర్కొనబడింది. కానీ నవచి నవచి అని కసీహ్యాదయం గా [వయు క మెనట్లు 
wl) మా ap) 

కనిపిస్తున్నది. 
అట 

నారదియపురాణం శి4. వుట 103. సీసపద్యం క "తేటగీతి (పథమపాదం ది 

“వా సములంబటి బీరబీర. (దిప్పి యార్చి” అని ముదిత మో యతిభంగం జరిగినటు 
అని 6 

య 

మవోమధథ న సారామృతం 



wee 2, rer th ఒం 
౮౮౪7111 నారదయపురాణ అమృశనవనశం 

కనిపిస్తున్నది. కాని వాస్త వానికి వరసింహారవి ఆ పాదాన్ని సా సన ములంబటి బీర బిచ 
అంతో అజో a) 

నొర్శి (దిప్పి అని రచించివుంటా డసి పత వొసిన వగ ౧ వొారపొాటును మాటలను 
ర శాయి 

నుందు వెనులుగా మా గ [వా శాడని భాపవించవలనీవు" ఎది. 

a | > ' జల లో బ్ర Fo ఎ + జో లాట్ 

నరసింహాక వి కొన్ని సంద ర్భాలలొ అనాధారణమె [పాచీనక వులచేత 

నకృశృలుగా | పయోగించబడి లాతణికులు గుర్తించన 5టువంటి కేవల అస్వరయతిని 

కూడా | సయయోగించాడు. 

“శరులతారుంజఖగ మృగ తతుల నడిగి 
Fa గ. f a ఇ: > 

గగన శుూూనాది పవని జేబ్రో 2 6అఈ ౪ రముల.. (నార, ఫి 1, 5. 169, ప.) 
పవాగాలరా లి (నులు వతు. a 

ఈ వై శచేటగీతిలోని శెండవపాదంలో గగన శబ్రగతమైన తొలి “గి కారంలోని 

“అ'కారానికి “శేజో౭ంతర” అన్నప్పుడు పూర్వ రూపనంధిలో గూఢమైన 

“అంతర” కబ్రంలొ ని “అి కారానికి కేవల గరయతిగా విశేషయ [ప్రయోగం 

చేయబడింది. 

నారిదీయపు రాణం 100వ, పుట లిన్ వ, పర్యమయిన సీసంలోని యీ (డింది 

శెండవపాదంలో 

66 అస్యగాథలు మాని నారాయణుని నభో 
భో అక న ea 2) భ్యంత రాళమున గానం బీ"నర్చ 

నభోభ్యంత అన్న ప్పుడు 'భ్యిలోని “యిశకారానికగానంి అన్నప్పుడు “ని వర్షంలోని 

అరా వల రయతి (పయోగించబడింది. ఈ సందర్భంలో అభ వింత రశ బ్లాన్ని 

“అభీ _ అంతరి అని విఖజించినప్పటికి కూడా ఉప పనసర్గయతి దృష్టా “అంతరి లోని 

అకారస్వరానికి యతివేశాడని అనుకొన్నా “ని వర్గంలోని కేవల అకారన్వరానికి 
మ్యాతమే యతిమై తిని పాటించాడని మనం ఆమోదించకతప్పదు. 

“అలఘులు వీతరాగులు = = ౫ ౫ ఈ డా లా 

జలిగెన.... = ౫ ద ద ద న ద దద ద హా టా టూ ౬] 

ద్యులువలె భూమిగ్యదిమ్మరుచు బూర్జ్చదయాగుణవారిరాను ల్రై. 

౨... (నార.కి?8.వు.2ఉ0.ప.) 

అన్న చంపకమాలలో మూడవపాదంలో యతిమై|తిలో “ది కార “బి కారాలకు 
అసలు సంబంధం లేనేలేదు. “ద్యు”ల సిని “యు'వర్హానికో “ఉ' స్వరానికో “బూ” 

లోని 'ఊికారంతో శేవలస్వరయతిని నరసింహకవి పయోగించాడని మనం విన్న 

ష్టంగా గు ర్తించవలసి వున్నది. ఇచే విధంగా యీ [కింది తేటగీతి మూడవపాదంలో, 

వాజ్మయ వుహాధ్యతుని 
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“రాన గోవింద మావోఖ్ష్య కథలయందు 

నిరుపమానంద మొంది వర్ధించి సన్ను 

తింది నరర్తించినట్టి యా నియమసరు(డు 

పరమభకుండు ఘనుండు నద్భాగవతుండు. (నార, ఓక్లి.పు.41.వ.) 

“సన్ను తించి” శబ్దంలోవున్న ఇంచుక్ లోని “అ్రికారానికీ “నియమ'ళబ్దంలోని ని 

వర్షగత మైన “జ కారానికి కేవల స్వరయతిని పొటించాడు. ఒకవేళ యిక్కడ నర 

సింవాకవి కేనలస్వరయతిని (ప్రయోగించలేదని అనుకున్నా అ|గాహ్యవళులుగా 
కొందరు లాతుణికులు తిరస్కరించిన “శన లమై|తిని నరసింహాకవి ఆమోదించి 
(ప్రయోగించాడని మనం అంగీ రించవలసివన్తుంది. ఈ కేవల స్వరయతిని |పాచీన 
కాలంలో కొందరు [పామాణికుల్లై న కవులు సకృత్తుగా [పయోగించారు. 1950... 

195! సంవన్స రాలలో “అప్పకవీయ వివరణ విమర్శనా లేశము” అన్న శీర్షికతో 
“తిలిజ్లి” వార పత్రికలో నేను |వాసీన వ్యాసపరంపరలోని 24వ వ్యానంలో ఈ 
కేవలన్వరయతినిగూర్చి చర్చిస్తూ ( శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తన అము కృ మాల్యదలో 

((1ప. ఆ. 69. వ) కేపల న్వరయతిని [పయోగించాడని యీ కింది పద్యాన్ని 

(పమాణంగా ఉదావారించాను, 

“చాలదళ ంబుగా' బృథుల చంపక్రకీలన( బొల్చుబొందు(డో 

మా తెలనంగ(బండి మహిమండలి. జీటుచు వాలి [గంథమూ 

ర్వాలసయెన భృంగతతి నా. దుద క పృమరన్ఫృలావళు 

(ల్వీలి గెలల్సుగంధి కదళీవనప జ్తులనొవ్పు నప్పురిన్. 

ఎనె పద్యంలో మూడవపాదంలో (మూర్భాలని అన్నప్పుడు *అలని” శబ్దంలోని 
అకారానీకి “నాన్” అన్నప్పుడు “నా కారంలోవున్న ఆకా రానికి "కేవలన్వర 

యతిని వేయడం జరిగింది. వాస్తవానికి “అనన్ "అనే అన్నంత |క్రియమీద “నాన్” 
అనే రూపం రూపొందినప్పటికీ లావణికంగా “నాన్ "లోని న్వరనహాత మైన “నా” 
వర్హానిక యతి వేయ వలసివున్నదికానినా'లోని “ఆకారానికి స్వరయతిని వేయడం 
లాకుణిక ౦ -కానేరదు.కాగా యీ సందర్భంలో కృష్ణ దేవరాయలు కేవల స్వరయతిని 
పాటించి (పయోగించాడని మనం ఆమోదించకశప్పదు. కరుణశ్రీ) (శ్రీ జంధ్యాల 
పొపయ్య ళా స్త్రిగారి సంపాదకత్వాన గుంటూరునుండి వెలువడిన “సుభాషిణి” 

మాసవ్మతికలో 1951లో నేను అనంతుని ఛందస్సు వై [వ్రాసిన పరిళోధనాత్మ కా 

లైన విమర్శా వ్యాసాలలోనై శం యీ శేవలన్వరయతి [పయోగంగురించి 

స్మ్పపామాణికంగా, సోదాహరణంగా చర్చించివున్నాను. ఇంతకూ యీ నందర్భంలో 

నేను పేర్కొ_నేదేమంశే కొన్ని పద్యాలలో నరనింహకవి ఉపయోగించిన కేవల 
స్వరయతి వినూతనమైం చేమీకాదనీ |పాచీన| ప్రామాణిక కవులచేత (వయు క్త 
మైనదెనని మాతమే. 

మవోమథన సారామృతం 
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001 నారదీయపురాణ అమృ తనవనీతం 

శివక్రవులు తదితర |పామాణిక కవులు రేఫయుక మైన అతరాలకూ రేఫ 

విరహిాతాలైన అక్షురాలకూ పాొసమె|తిని పాటించారు. నరసింహాకవి యీ [క్రింది 

సీసవద్యంలోని తేటగీతి మొదటిపాగంలో “వ ర్హిలుచుం గోటిసూర్య విస్ఫురత కోటి” 

(నార .869.పు.210.ప.) “వర్తి” అన్నప్పుడు వర్తిలోని “ర” వర్షానికి “స్ఫురిత 

లోని గరి'వర్లానికి సంయుతా సంయుత [ప్రాసయతిని విశిష్టంగా పాటించాడు. 

(పా చినకవులు ౩ ంయుతానంయుత పాసలో రఫనహిత రహిత త్వాలకేే [పా థాన్యం 

యివ్వగా నరసింహకవిమా[తం శేఫస్థితిని యథాతథంగాన ఉంచి శేఫభిన్న మైన 

ఇతర వాల్ విరహితంగా : సంఘ తానంయుత (పాసను విశేషంగా (ప్రయోగించాడు. 

నరసింవాకవి విరచించిన యూ నారదీయపురాణం అసలు సంస్కృత మూల 

పురాణానికిగాని, ఉపపురాణానికిగాని సరియెన అనువాదమని సాధికారికంగా చెప్పే 
ర 

అవకాశం లేదని గతంలోనే మనం గురి ంచాము. అయినా నరసింహాకఖి విశిష్ట 

గ సిరాజి లై యీ నారదీయ [వతిభానంవ; న్న వంత మై మె బహుముఖ కవత వెభవః త్ర 

పురాణం ఆం[ధ వాజ్మయంలో (ప్ర తేక స్టా సానం వహొంచుతుండ నశంలో యేమా]|త్రమూ 

సందేవాంలెదు. ఇంక దేవ వర్షిగా, (తీకాలక్ఞాడుగా, తిలోక సంచారిగా, అపరజగ 

న్నాటక సూత ధారిగా, ఆచం ద తారార్కు_ డై నిలిచిన నారదునీపల్ల (పో కమె 

అవతరించిన నారదీయ పురాణక్ళొతికి |ప్రతిక్ళతిగా అలవోకగా ఆవిస్క్భృతమె 

వెలసిన నరసింహకవి తెలుగు నారదీయపురాణంలోని రవిళకి తేజోమయ సత్ర 

సంకలితుడె , శంఖ చక గదా శార్స్ పాణియె, కౌ స్తుభమణి థీ వవనల వోణాద ca & yo లి 
గ్ 

యుడై , మవేరాజఫణిశాయిగా, న ఫి స్థితి స స (శ్రీమహావిభు డై , అసాధారణ, 

అపూర్వ, అమేయ జయ, శ్రీ) సంకోభితుడ. నిరంశర నిర్వికార నిరంజనరూపు డై 

విరాజిల్లే జగన్నాటక నూ(శ్రధారియైన ఆ (శ్రీ మహోవిష్టుదేవుని శ కిమ త్తత్వ 

బో ధాత్శక మైన అమృశరసాన్ని ఆస్వాదనంచేసి కరింతురుగాక. 

FF ఇట్లు 

అఫ్ జల్ గంజ్, వాజ్మయ మహో హాధ్యక్ష 

సాద రాబాదు. . కర్. వడమూడి గోపాలకృషయ్య 
చుట థు య (=) 

1-11-1976. | కళాప్రపూర్ణ 

డౌ రెక్టల్. 

ఆం(్రవచేక్ గవర్న మెంట్ ఓరియంటల్ మాన్యు స్కిల్స్ 

లైబరీ అండ్ రిసర్ఎ ఇన్ స్టిట్యూట్ . 

వాజ్మయ మహోధ్యశుని మవాోామధథన సారామృతం 







నారదీయ పురాణము 

(పథమాశ్వాసము 

(శ్రీ మైనుండు యువాంబుదంబు యమునా సంధూర్మి గాహార్థ మై 

భూమింజెంది నిజా ప్రబంధువయి యొప్పుంగేకి భవ్యాంగముకా 

దామౌళిం ధరియించెనోయన శిఖటోత్తం సత్కలాపాంకుండై 
శ్యామాత్యంత మనొజ్ఞమూ ర్రియగు కృష్ణస్వామి నన్నేలుతకా. 

సేవతటికా [(బియాం(మై సరసీజము హ స్తమునందలిర్చు(గా 

యౌవనరూవ విిభమ దయాది గుణాంబుధియె నిజేందిరా 

భావము నెయ్యవుంజెలుల భావమునకా బికటించు రుక్మిణీ 

దేవి యొనర్చు( గావుత మదీయ మనోగ్భహపాళి( గేళికల్. 

భాషితసార సొరభ  మపారముగా వెదచల్లుచుకా జగ 

తోషక శేషిదంవపతులు దూ6(గ నతాంత లతాంతదోలికా 

వేషమునకా సుధోర్మ్య నిలవృ త్తి వశంబున( బొంగి సోలునా 

శేషు. డశేషవాజ బ్మయ విశేషము లీవుత మాకజసముకా. 

వర లావణ్య విలాసరూపమును నర్వజ్ఞత్యముకా దారకా 

వరతేజో లసమాన 1వక్రమును సేవా నన్నదాసావ* 

వరదాన [పతిభా విశేషమును రేవంగల్లి 2వేడ్స_ందు త 

ద్వర చింతామణి శౌరివూనొని మదాత్మ౯ వేగం దా కినిల్చుతన్. 

అతితేజోనిధులైన యా ద్యిరదవకాద్యుల్ నువిద్యుల్ శత 
ర 

క్రతు లత్యూర్డితభ క్తి ( గొల్వంగ జగ *త్క్మథ్యాంతరాయంబుల 

ద్భుతశ క్తి కా విరియించి మించిన జగత్పూజ్యోదయుండై న య 

చ్యుత "సేనాని నిరంతరాంచిత కుఖాభ్యుత్సాహముకాజేయుతకా. 

. వ[కము. 

= వేడ్కంవి. 

నిల్వుత౯ 

* తృ_ధ్వ్రాంత. 

[టం 

ఫ్రీ 
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నారదీయవురాణము 

[పణతాత్మానుజనై కర క్షణ పెలంబ (పాసహత్వంబు స 

ద్గుణు లీక్షింప(గ(జూపుకై వడి ముకుందుం డాత్మ హ స్తంబులకా 

బణుతన్ఫూ ర్తి వహింప(గా వెలయు తత్సంచాయుధిం గొల్తుగా 

రణమై నిత్యశుభంబు లిచ్చి నను నంరక్షింవ నేవేళయుకా. 

దరణివెదంబులు దావిడంబుగ( జేయు 

(శ్రీ పరాంకుశయోగి శేఖరులను 

సకల సమ్మత మతస్థాపకుండై న (శ్రీ 

భాష్యకారుల రంగపతికినున్న 

తావరణములు దివ్యారామమునొనర్చు 

ఘనుల, గోదాహ్వయ కన్యనానంగు 

యతిశిఖామణి, నిటలాతకు( బాదాక్షిచే( 

దర్హించు గురుకులో త్తంసు నియమ 

పరుల భూతసకో మహదృట్టినాథ 

ముఖ్యులగువారి నాళ్వారి మున్నవారి 

తోత్సవంబున సేవించి యోగ్యతాభి 

రామమూర్తుల వై ప్లవా[గణుల( గొలుతు. 

. రామకృష్షకి ర్తి రత్న శాం నిక ష 
భా ౪ 

కల్పితో కులయిన ఘనుల! బుణ్య 

తనుల మాన్యనత్యతనుల వాల్మీకి ప 

రాళ రాత్మబవులం బస్తుతింతు. 

పరి, టొరి( గాశిదాన భవభూతి మురారి మయూర బాణళం 

కర జయదేవ మాఘముఖ కావ్యుల భవ్యుల నంస్కతో క్తి కి బం 

ధురరచనా ధురంధరుల( దోయజ మిత్రనమాన మూర్తులకా 

సరనుల లక్షణజ్ఞులం బనంగ గుణజ్ఞుల ' నన్నుతించెద౯. 

ఎన్నిక భారతీయ కథ లెల్ల సమంచిత గో స్తనీరసా 

చ్చిన్నధునీ రురంబులుగ( జితముగా రచియించి లోకముల్ 

సన్నుతిసేయ నాం|ధపద చాతురినిల్పిన నత్కవీం దులా 

 నన్నయభట్టు( దిక్కు కవినాథుని నెజ్బనమం తి గొల్చెదకా. .. 

జా 
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అకలంక దివ్యతేజో 

నికర సముజ్బృంభి నుకవినిచయార,_ శ్రి 

1 వపకరము నెదుటను నిలుచునె 

కుకవి జనానీక మోర ఘూకోత్కరముల్ . 

Go 

11 

అని యిష్టదేవతా పార్థనంబును శిష్ట కవిస్తోతంబును దుష్టక వి నిరాకర 

ఇఅంబునుం గావించి. 

శ్రీమద్వేదమయాంగు శోభనకళా శృంగార లీలామహో 

ద్దాముజా శ్రీరమణీ మనోహర హయో త్రంసంబు, నన్యుక్పురా 

ణామో ఘార్థ శుభాంజనంబు( బతగాధ్యజో త్ర ముంగన్న యా 

దీమ। ధామణి కళ్య పాహ్యయు(డు కీ ర్తికామించె లోకంబులకా . 

తద్వంశంబున. 

కరుణాకర మం|తీం|దు(డు 

కరుణా వరుణాలయుండు గంభీరుండా 

తరుణార్క్ల దివ్యతేజుం 

డరుణానుజ రాజరాజీతాత్ము (డు గలిగెజా. 

, ఆ మహామహుభార్య విఖ్యాతచర్య 

సార గుణధుర్యయైన నాంచారు చారు 

భాగ్య సౌభాగ్యకీ ర్తి యా వద్మనద్మ 

సద్మ ముననుండి కావించె స్రద్వతముల. 

రామానుజాచార్య రత్న కల్పితచతు 

స్సింహాననస్థను శ్రీభజించి 

యుభయ వేదాంత మహోన్నత సాత్వికా 

చార లక్షణ సత్సశ స్తి( గాంచి 

శ్రీకృష్ణ వూజా విశేష లబ్బనమ స్త 

సౌశీల్య గరిమచే( జాలమించి. 

(పాక్తన దివ్య [ప్రబంధాను సంధాన. 

సంతత మహిమ? దేజమువహించి 

1. |వకరుల యెదుటను. . 
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4 నారదియపు రాణము 

తే. గీ. వెలసె వైష్ణవ మ్మాతుండే విబుధకొటి 

తొ 

తే. గీ. 

యా|శయింవంగ సద్భక్తి నాదరించె 

సిరుల నల్దాడు చెన్నప్ప శ్రీకరపు 

భావ భావుకకిర్తి [పపన్నమూ ర్తి. 1 —] 

మా జనకు(డు చెన్నప్ప ర 

మాజనక గఖఫీరతా సమ గతమించె౯ 

రాజో త్రములుకా వైష్ణవ 

రాజో త్రములుకా నుతింప. (బజ్జాళ క్తికా. 18 

అంబకుజోడు పంచవి శిఖాంబకుజోడు విదేహరాజ జా 

తాంబకుజోడు సాయక శయాంబకుజోడు పతంగలోక రా 

జాంబకుజోడు మజ్జననియై భువనంబుల మించినట్టి క 

ష్టైంబ గుణావలంబ విబుధావశి నేలు భీ భియనకా. 19 

| లతే నమాఖ్యయౌలలనతో గృహమెధి 

భావంబుచే( జాల( |బబలినాడ( 

గవితవై భవులు నింగన్న యనంతుండు 

నాదిగా( బ్యుతుల నంది నాండ 

శోభితాప స్తంబ సూత్ర పవిత్ర క్రీ 

ర్రిస్ఫూర్తిచెత వర్తిల్రినాండ 
నఖిల వైష్టవరహస్యార్థో'వదేశంబు 

లనుపమ భ క్రిమై నందినాండ 

నంద నందన పూజ నానందవారి 

నోలలాడుచు సద్లోమ్షి నున్న వాడ 

సూరి మాన్యుండ నల్హాడు నారసింహ 

నామకు(డ సంతతగురు [పణామకుండ లం 

ఏదేశి కాధీపం డిద్ధ బుద్ధిన్ఫూర్తి 
[బహ్మరాక్షసుల శాపంబణంచె 

నేదేశి కో త్తము. డెదిరించి నిలిచిన 
శక్రికి చక్రాంక శక్రియొసంగె 

నేదేశి కాధ్యకు(డేకశిలావురి 

నిజ మతంబంతయు నిర్యహించె. 
నేదేశిక శ్రే డాదిమై రామాను 

జాచార్య విజయధ్యజాంక మయ్యె న 



Gl 

ర్న 

ర్ల 

ర్న 

Gb లం 

గీ. 

నారదీయపురాణము 

(a 

డుభయ వేదాంత విద్యామహోన్న తుండు 

శుద సాత్విక ధర్మ (పసిదకి ది 
థు ౮, 

®@ ann 4) 

శాలి 'క్రంచెర్ద కేశవాచార్య మౌళి. 

నతండు వైష్ణవ వీర సింహాననస్థు( 

త్రద్వంశంబున. 

విరులకా నద్దురు శేఖరుండన(గ మించెన్ గొండమాచార్యు( డా 

చఈారియే యీూఘను( డంచు శిష్యవరు లాత్మాయత్తులెకొల్వ(గా 

వర 
క? 

వేదాంత రహస్యవేదియు భర ద్వాజర్షి గో త్రాద్దీ ఖా 

సుర సీత్రాంపండునై (పసిద్ధివెల స౯ నూరులే పేళంసింవ(గకా. 

వ 

22 

బల 

ఆ మహా గురుశిఖామణి యొక్కనాండు స్వప్న ంబున నన్ను (గరుణించి 

నారదీయ సాత్విక పురాణంబు లోకోపకారార్థంబుగా నాం|ధభాష 

రచించి శ్రీకృష్ణాంకితంబు సేయుమని యానతిచ్చిన మేల్కాంచి కృష్ణ 

భగవంతుని మనంబున నిడుకొని రచియింపంబూసితి( దదవతార|
కమం 

వెటిదనిన. 
ట్ 

శ్రీ రాజవశ్య మై శ్రీ రాజవశ్యమై 

యఖిలలోకముల విఖ్యాతి. గాంచి 

కల్యాణధామమై కల్యాణధామ మై 

యఖిలలోకముల విఖ్యాతి. గాంచి 

సుమనోభిరామమై నుమనోభిరామమై 

యఖిలలతోకముల విఖ్యాతి. గాంచి 

సత్కళాపూర్ణ మై సత్క_ళాపూర్ణ మై
 

యఖిలలోకముల విఖ్యాతి6 గాంచి 

. (ప్రబలి. (భాంతా[భ శు భతరంగిణ
ిత 

రంగ రంగన్మహాఫేన రాజిరాజి 
తాజరపయస్సుథా లేవ నాంచితోచ్చ 

గోపుర శ్రీలనగు మధురాపురంబు. 

24 



6 నారదియపురాణము 

తే. గీ. 1పరిఖయాదిమ కచ్చప భరణమగుట 

తే. 

తే. 

తే, 

Gb శ్ 

గీ. 

గ 

గ్. 

సాలమభ గజోదార సారమగుట. 

(బబలి తత్పురి గజకచ్చవ ప్రహారి 

కన్న సేమం బొనంగదే కనకమున్న. 

త దమాకాంతతోడ నా ధరణికాంత 

కవిత నిజరత్న మేఖలగానుివింవ 

నంచిత (శ్రీలు ముచ్చట లాడినటు 
య 

పరిఖయును కోటయునుమించె సిరులనందు. 

మెండై యమరావతికి౯ 

భాండాగారంబువో లె [బబలంబై E 

హ్మాండమున వెలసి నప్పురి 

నిండిన నవరత్న పూర్ణనిధులు చెైలంగకా. 

తతమదస్పూర్తి నైరావతం బుదగ 

వ్మిగహంబున నెదిరి గర్వించెనేని 
తదురు నప్తాంగ హరణముద్దతి నొనర్చి 
తనరవెయందు భృదదంతావళములు. 

కిజలధిలో ధారలొత్తు నుచ్చైైశవంబు 

బలగుణాఢ్యంబె కఠిన సాపత్న్యగర్వ 

కలిత సంగర వినుతాధిక |పతార 

ణాంకము వహించెనను( దదీయ హయచయము. 

. నలువ మాకంటె ఘనుం డె యామ్నాయళ క్తి 
నేకవచనంబు వరబుద్ది నెలు(గు( గాని 

యుభయ వచన |వకాశళక యు క్రియెజుంగ( 

డనుచు నవ్యీట( బహనింతు రవనినురులు. 

పెరై యుందురు వైభవ 

శూరత్వము పూర్ణదాన శూరత్వము థి 

శూరత్వము రణధరణి 

శూరత్వము గలిగి రాజనుతులవ్వీటకజా. 

క్షే 

వీ పించం... . 

జ. పరిఘ. ' 

8. జలధిలో చారవొత్సజ చె ఎ శవంబు. 
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నారదీయవురాణము 7 

సలిపె సంవన్ను' డగునె యీ జగతిననుచు 

యక్షనాయకు నవుదు రప్పురమున 

భవ్యనవ్యార్థ ధుర్యులా రవ్యవరులు. 98 

హస్తి సిపుర భేదన్నోగ బాహ్మాగ జాగ్ 

ద్యాగహులు బహుభోగ భాగ్యాభిరాము 

అధిక బల శౌర్య సంపన్ను లతులకీ ర్తి 

హారులప్విటి కూ దులత్యంతఘ ఘనులు. 94 

శ్ర కృష్ట జసనము 

ఆర . అతులశ కినుండె నామభురావ్సరి అణాల 

చని , గ ఇ న్ హార సేను( శనగ శూర నేను. 
డా దురంధరుండు మాధురకూరసే 

నములు జనవదంబు లమరనేలె. లర్ 

వసుదేవు( డతని వ పు[తు(డు 

వనుదేవుండు వెలసె భోగవై భవలీలకా 

వసుధాంతరమున ననువమ 

వనుధాన్యశ్రీసమృద్ధి వై చితముగకా. వ్6 

దుష్టరాజన్య పీడితయై ధరణిగ్రూవంబు(దాల్సిన దాది గోరూపంబం 

తయు విన్నవించిన బద్మజుండు పద్మనాభు “కడకునేంి ప్రార్థించిన 

యదుకులంబున జ నియించి కంసాదుల శిక్షించెదనని శౌరి యానతి 

ముచ్చిన విధాత నర్యలోకంబునకుం జనియెనంత నుగసేన తనయం 
డగు కంసుం డా దేవకునకుం దనూజయగు దేవకి నవ్వసుదేవునకు 

వివాహంబుచేసి తద్యరూవరుల నరదంబు మీద నిడుకొని పంపునప్పు 

డాకాశవాణీి యిట్టనియె. తదష్టమగర్భ సంభ వుండు భవద్విరోధి యనిన 

భయంబంది దేవకీ వసుదేవుల నిజ గేహంబుననుంచె నంత సప్తమ 

గర్భంబున నుదయించిన కుమారుండు. ప్ 

రాము(డు శిశిరద్యుత్యభి 

రాముండు శేషావతార రమణీయకళా 

రాముడు గరిఇతవె రివి 
అ దు 

రాము(డు రోహి నం ని తనయ రత్న ంబె నక. వ్ 
i 

సీ 



ఆ. వ. 

OA 

తే, గీ. 

నారదీయపురాణము 

. అంత దేవకీదేవి యెనిమిదవ గర్భంబు వహించెనప్పుడు. 

పరితస్ప్విన్న ముఖాంబు జాతము గిర్మిపాయీ భవత్సమ్మిళ 

త్రరళోరోజ మనేక నంగధిక హృత్కామంబు కేలీ నఖీ 
సరసాలాప విధానము న్ముఖ నిజాంచద్భాగధేయంబు త 

త్రరుజీరత్సము పూర్ణగర్భమతి చ్చితంబయ్యె నీక్షింవంగకా. 

యదుకులోద్వహు,డు నిజాత్మనుండ6గ( బాండు 

జాతరుచి వహించె నాతిమోము 

గరిమధా ర్లరాష్ట్ర గతివిశేషంబులు 

నడకం గొంచెవజచె నా(ట నాట. 

తనువుం [బాణమునై యా 

ఘనుండు జగద్వాావి గర్భగతు( డై యుండకా 

దనువు తనువగుట చి|తమె 

తనువయ్యె విభూషణాలి తర శేక్షణరకు౯ా. 

మేఘములు నిల్చి గొండల మీద ననంగ 

నాతికిని చూచుకంబులు నల్టనయ్యె 

ఫలము దిపింప నలసాన్య పాండిమంబు 

చితమె కానుపించుచు( జెలువుచూవ. 

ఆరయ నానాఖీగం 
భీరత? దూలించునట్టి బిరుదు మగడు దు 
ర్వారత నానాఖీ గం 

భీరత గర్భన్గు(డగుచు( బెట్టహరించెకా. 

ఒకనాడు దేవకి నెచ్చెలింజూచి ముచ్చటలకా మెజయ. 

తెల్లని జడదారి దిట్టమై నడురేయి 

తమిరే(గి హెచ్చు గీతములు 1!వాడె( 

దెరగంటి బోటులు దివినుండి యరుదెంచి 

చెలంగుచు ముందట. జిందులాడి 

౮ సే వాండె (సానుస్వారము). 

వలి 

40 
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నారదీయపవురాణము 

రొగినాల్లు మోముల యొజ్జబాప(డువచ్చి, 

గొదగొని యంటువో, జదివిపోయె 

వలికె నెక్కిన బేసియలుగు జేజే దొర 

వింతగా. గొంత దీవించి చనియె 

నుబ్బు మెజయంగ ఖగరాగ యోర్తువచ్చి 

తమ్మి కెంగెల( (దిప్పుచు నెమ్మెచూవి 
యేకతంబున గర్భస్థు నేమిచేసి 

1యేగెనోకాని యంతట నెజు6గనై తి. 

నికటమున( గార్ముకముతో 

రాక నర్తన మని మేటియువిదయు(దానుకా 

క నవ్వుచు వరబా 

క (డై యుండంగ.6 జూచు లాభము! గంటిలా. 

“అక్కూట రాతి నాకొదవిన యివ్విధంబు కలవలె 

నిక్క_ంబయని మహోల్లాసంబుగా( బలికి. 

రవిసింహముననుండ |శావణ కృష్ణాష్ట 

మీ నిశీధమున మేలై నరోహి 

ణీ తారయందు నెన్నిక [గహపంచకం 

బుచ్చస్థమైయుండ యోగిజనులు 

(బహ్మాది నిర్ణర [పవరులు గొనియాడ 

శంఖ చక్ర గదాసి శార్జరమ్య 

బాహాచతుష్టయ [వకట మాణిక్య కి 
రీట కుండల శుభశ్రీలు దనర, 

గొస్తుభా భరణము ఫుల్ల కమలలోచ. 

నములు వీతాంబరము నూపురములు గాంచి 

కాంగదంబులు నూత్న నీల్మాభరుచియు 

గల కుమారుని దేవకి గనియెనంత. 

1. 

ల్లి. 

యేం (సానుస్వారము). 

నిక్క_ట,. 

47 

నున్నది డాని 
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ర 

ర్య 

ర్ 

నారదీయపురాణము 

అజరు దాదుల నను 
యొ 

థభజియింప(ంగ రాని నీదు పావన 'చరణాం 

బుజ యుగళి6 గంటి నశ్వర ! 
0, 

గజవరద : ముకుంద్ ! కృష్ట ; కమలాదీశా ! వ్ 

అని పలికి దివ్యరూపొపనంహారార్థంబుగా( (బార్థించినం దదను మతం 

బున(జిలుత బాలు(డెన యాకుముని నంద వజంబు(జెది వనుదేవుండు యం. లిప్లి స్ట 
యశోధరావుతికయగు మహామాయను నిజనతి సూతికాశయ్యనునిలి పె. 

వనుదివనందనుం డచటనంత. . 59 

గి జే 2 rr అట ఇగో గ జనో 

(కష అలలు - దుష సంహారము 
(క్వ శ్ర 

పూత నరనింద్య యగు నా 
పూతన వీనులు నిమిరి యవుడు చన్నడ౦ంగా 

యాతన నొందావుచు నా మ 
యాతన 'యార్భటి మురారి యడచెందానిన్. ౫ ర్ 

అంతట6 గవట శకటంబు వికటంబుగా నుగ్గుచెసి తృణావర్తునార్తుం 

గావించి మరియును. : 54 

నవనీతచోరు( డని తను 

నవనీతల జనులు పొగడ నలరి జగనికిన్ 

వివరముగల యా దొరముఖ 

వివరంబున(జూవె విశ్వంబచటన్ . i లల 

ఖలమర్ద ను! డాత(డులూ 

ఖల కలన దలిర్చ మద్దికాయలరుచులున్ 

బెళుకుగ మద్దుల దుంచెన్ 

మలయుచు( [బౌఢిమకు హద్దుమద్దులుగాగన్ . oy రా 
a 

t. యార్శట. 



(9. 

Gh 

నాగదీయవపు రాణ ము 

జో గ cr ద్ర 

DED గు క్కనా(డు || 

ఫలములు ఎధినమ్మ6 గనిజాలకలిలలశౌరి ఘంటి 
మో 

దు 

త్ర అతతియందునించి మణిభాసి నిజో న్నత త భాండపాఠలి కా 

యంశళుకంబులుగొని కదం బాగని స్మ 

రాన గానిల్సి హరి ముద్దుమొగము( జూె 

పగమలత( దత్సటంః బులు మగుత నొనగా. 

య యంగినలరుం| బమోదంబుగా మణియును. 

 చంతయితుల [బ్రహ్మాది సిద్ధమౌని 

బహుతవకః పార్థనీయ శ్రిపాద్యిభూతి 

నతతసౌలభ్య సౌశీల్య శ కిచూపి 
ఖి కో 

WwW. అలీ 
మెచ్చి యిచ్చి మహాన్నతి నచ్చుపజిచె. 

వలపు కుప్పలుగాక వలిచన్ను లాయివి 

యోహో యటంచు నోరూరి యూరి 

గండు మలగు( గాక కలికి కన్ను లెయివి 

యోహోయటంచు నోరూరి యూరి. 

యెనరు నుధల్తాక నునుబభల్కులాయివి 

యాహోయటంచు నోరూరి యూరి 

హేమవల్లరిగాక యిది మృదులాంగమా 

యోహోయటంచు నోరూరి యూరి 

. చటుల యమునాతరంగిణీ తటనికుంజ 

కుటకుటీరాంతరంబుల( గొన్ని నాళ్ళు 

రాధతో. గూడి విహరించె రతిక కళ్యత 

గురు. డు సింధునుతా మనోహరు. డు గురుడు. 

| ; | 

చింతయింతికీ. 

(em) 

జల గతిరాం గ ధాన్యములుజారినయంజలి( జూచి నవ్వి త 

విలసనమీక్షచేసి ఫలవి|కయిణీ మణిపొంగె వేడుకన్. 
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12 నారదీయపు రాణము 

2 1జారుపయ్యెదయు నొయారి చూపుల ముగ్గ 

భావంబు మెరయించు భాషణములు 

కలయికలోని (పాగల్బ్యంబు వింతలొ 

సింగారములు ముద్దు చిల్కునవ్వు 

గుబ్బలు చెన్మ్ననుల్కుచు( దాన పైకొను 

నంగాంగనంగ తాలింగనములు 

కంకణ మంజీర కాంచికా కింకిణీ 

రవమొప్పు నొక మిటారంపు నడవు 

తే. గీ. సిగ్గు సొగసును మురిపెంబు సిరియు వలపు. 

[గుమ్మ రాచంగరాధతో( గూడిమెలం గె 

నఖిల మోహాంతరాతీతు( డై నశౌరి 
వన్నె యమునాతటీవనవాటికలను. (9 

డ్రం తానె పన్నీటితో( దళుకొత్తు కస్తూరి 
బొట్టు వింతగ ఫాలమున నమర్చు' 

నాన నెత్తావి వింతగ నేర్చి కట్టిన 

పూదండ లవుడు కొప్పున ఘటించు. 

దానె కట్టాణి ముత్యాలు (గుచ్చినపట్టు 

రవిక చన్ను లమించ ినవదరించు( 

దానె కర్పూరయు క్ర పటీర రనమున, 

దళుకు( జక్కులను బృతములు వాయు 

ధవళదీర్ణ విశాల నే తములయందు 

శ్రీలు మెరయంగ నంజన రఖదిద్దు! 

దావి వెదజల్లు పుక్కిట తమ్మలంబు 

నోరు నిండించు నావూత నారితానె, 64 

వ. ఇవ్విధంబున. 65 

క. తీరని మమతల యమునా 

తీరనికుంజముల వింత తీరనివించెన్ 

వారక రాధామాధవ 

సార కళాకేళి కుతుక సారన్యంబుల్. 66 

1. చాగు పయ్యెద. 

2. నలదండలపుడుకొప్పున. 

తీ. రవికచన్నుల మించనలవరించు. 
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ర్న 

తే. గీ. 

నారడీయవు రాణము 

[వజసతులందజు దివిజ 

(వజసతులన్మించి మోహవశ చి త్రములకా 

భజనముసేయ నత(డు డిం 

భ జనముతో నాల(గాచె మధురిపుం డచటన్. 

నందాదులు నకల శతా 

నందాదులు మెచ్చ నాదినారాయణు' డా 

నందాదులతో ననకస 

నందనముఖ్యులు థభజింప నయము వహింబెన్. 

బృందావనమున నా|శిత 

బృందావన కీలు డహితభేదకు. డా గో 

విందు. డు నజ్జనర తా 

విందు. డు రాజత్సదారవిందు( డు వెలసెన్. 

ధీరత్యము శూరత్యము 
దారత్యము శోభనావతారత్వము గం 

థీరత్వము సారత్వము 
పారత్యము నెంచ గోవబాలు( డు నొంచెన్. 

13 

67 

65 

"70 

అంత నిందోత్సవంబు సేయక యొక. నాయడనర్గళ దుర్గా మహోత్సవ 

మొనర్ప నిం|దుండు కనలి ఘన ఘనాఘనంబుల నియోగించిన. 71 

తొలుదొల్త తోనవాతూలంబులుతాల 

శె లజాల విదారి శక్తి విసరె 
నంతట దిశల గాఢాంధకార ముగ ప్పె 

తలచు (గొమ్మెజు(గులు మెజఅసెనప్పుడు 

ఘనమై నెర సె, గీటకర్పట గామ ని 

మ్నోన్నతైక్యము గల్లునురక రాశి 

యఖిల లోకంబులు నందంద కంవింవ 

నమితార్భటుల గర్జితములు నిగిడె 

ఘోర ధారాశ ఘన కిలాధారమోలి 

ఘోషజన ఘోషఖీషణోత్కంర్ష మొదవ 

మోర రవముగంగురిసే దిక్కు_హరమదర+ 

జెదరె భూచర ఖేచర శ్రేణియంత. 7 



14 

తే, గీ, 

ఆ.వె. 

నారదీయవురాణము 

నక కృష్ణుడు గ్ వర్పనంబునెత్తుట 
wy wt: 

అప్పుడు నందాదులు. 73 

ఆర్షతాణ పరాయణ 

మూ ర్రీభవ దఖిలధర్మ మునిజనవరదా 

కర్తవు భో క్తవునిన్నున్ 

గీ ర్రించెద మఖిలనాధ : కృష్ణ : ముకుందా. 74 

వర్ష భయంబు( జెందిన మమ్ము రక్షింపు మని (పార్థించిన గోపాల శే 

రుండు గోవర్గనం బొకవేల నె తెనపుడు. 75 my ష్టై్తె 

వ|జపంజర ముననున్న వానసి( గాంచి 

గోవ గోవత్స గోవికా గోగణములు 
విసయమునొందె గీర్వాణ విభుండు మటియు' 
బూనియా కొండవై జాలవాన గురినె. 76 

కరుణ( (బోచె శౌరి కనుగందకుండ నా 

ధేను వితతి గోపనూను తతుల 
నమృత 1'యుజుల( జేసె నావేళ ని జళ క్రి 

నేమిసేయం జాల. డీశ్వరుండు. 77 

“ఉఫ్ అని తానూ: చ నుండునేమింటి వై( 

బుష్క_లా వ ర్రకాంభోధరములు 

కట్టి వైయ(గలే(డె గదిసి దామెన తాళ్ళ 

నదలించి పర్ణన్యు నె ననవుడె 

ఒక విడికిటిలోన నునువ నోపండె యని 

వార్యంబులగు శిలావర్ష తతుల 

నెలమి( బుక్కి_టిలోన నిలువ జాల(డె మోర. 

వారి ధారో[గ పవాహములను 

. జిితముగ నమ్మ హాత్ము ండు సేయు మహిమ 

లెన్ని లేవెన్ని. గల్చింవ( డెన్ని నిలువం 
డెన్ని మాయింపం డెలు( గనివెన్ని చూపం. 

_డతనికి నసాధ్య మెయ్యదియైన, గలదె. . 

1. భుజుల జేసె. 



A. 

(౫ 

తే. గీ. 

2 

Ga 

అలచుట్టు గట్టుచె నాగుణనిథి 

_యాంమందకు దార యమర్చలెండె 

తులకును దిబ్బగా నిలువ లేడ 

హిమశె ల రాజంబు దొర నెర్చున, 

బసుల కజ్దగం గే noc బట్టలే(డె 

వింధ్యంబు సీదంట ఏక్షించి కడువింత 

బంతి సేయ(గలేయడ బాహువటిమ 

(వేల సీకొండయొత్తుట ఏంతయగునె 

యనుచు. దను నర్వఖేచర యక్షసిద్ధ 
సాధ్య విద్యాధరాదులు నన్ను తింవ 

నీల మెరయించెనపుడు గోపాలవరు(డు. 

అవ్వు డిందుండు  భీతింబొంది యాకృష్ణునకు మొక్కి 
వినుతించె. 

నీవాండను సీవాండను 

సీవా(డను నాకుదిక్కు నీవెతం డీ: 

కావక మానితెమును లో 

కావక శరణన్న కల్మషాత్ములనై నన్. 

మదవరాధములై న సన్మ హిమ. గాతు 

మదపరాధము( గావవే మాధవహరి:! 

కృష్ణ : గోవింద : వైకుంఠ ! కేశవ: మధు 

నూదన : మురారి! నకి: యచ్యుత : ముకుంద. 

జయయుపేం[ద ! కృష్ణ : శౌరి.!. నారాయణ | 

జయపురాణపురుష : చక్రహన్త !. 

జయవరేశ : ఈశ: స్వామి ! జగన్నాథ : 

జయరమాకళత ! జయపవి త్ర. 

అని నుతించిన, 

దరహాన చం|దికారస. 

భరమున నురరాజు తావభయములణంచెన్ 

శరణాగత వత్సలు( డా 

హరి గోపకు అంది: రద్భుతానందంబుల్. 

15 

T9 

యితని 
C౧ 

RO 

54 

గిర్ 



OX 

తే. గీ. 

నారదీయపు రాణము 

అంత. 

. కాళియ ఫణివతి గరళ 

జ్యాలాపాళీ విలోల జలజా పనుతా 

కూలంకష జల మానుచు 

నోలిన్ గోవితతిమూర్చ నొందినయంతన్. 

ద ఆపు రె సలా ల గ్ న్ని గ్ ౧) దొందు శా త్యం డొక్కుక దంబ భూజ రా 

తాండవము జూసపె కాళియ 

చండ ఫణా మండలమున శౌరి యఖండో 

దండ మహాద్భుతచారి 

పాండిత్య విశాల తాళ పద్ధతి మెజియన్ , 

అప్పుడు. 

బాహుమూలంబుల( బసి(డి తళ్కులు [గమ్మి 

బిగువు కుప్పనములం దగటు సేయ. 

బయ్యెదల్ జాజిన( బాలిండ్ర నలువంక 

జడివట్ట మెటు( గుల జళ్ళుగురియ. 

గలికికన్నుల వాలు కలువ పూవుల చాలు 

వెళకించి యొకవింత నలుపు నీన 

నతులభూషణమణి ద్యుతులకు నెమ్మేని 

నిగనిగ సౌగను వన్నియలువెట్టి 

మంజు మంజీర శింజానరంజితకటి 

మేఖలానూనరావముల్ మేరమీఆ 

నాగకన్యలువచ్చి యానందసుతుని 

యడుగు( దమ్ములమీ( ద నెయ్యమున|వాలి. 

వతిభిక్ష పెట్టవే శ్రీ 

వతి వతితుని నితని గాచి పరమ దయా ను 
వ్రతః నీవు దక్కనెవ్వం 

దతిదీనుని నితని( గావ. నాత్మం, దలంచున్. 

యమున్మాహదంబులోనురికి. 

66 

67 

58 

59 

90 

91 

92 
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గంధసార ఫలాశిగణముతో( బెన6 గొని 

యావ[త్క.మం బెన్నండై డెన6 గనం డు 

కంచుకి వర్గముత్కట వృత్తి. గొనియాడ 

నతి గర్భ సంపద నధిగమించు 

భునతర నృటికాలికఠినాత్మ వర్తి 

నై లబిల (శ్రీల కా కక సేయి 

నఖిల జగ త్సాణహారి యయ్యునుమించి 

నాకులలోన నాననముచూవు( 

దనకధోగతిగాని లేదనిజనంబు 

లాడికొన్నను సుకృత మార్గాచర ణము 

నలువ డీతని నీక్షించి చనినవాని 

కగునె శుభకార్య మెన్నటికైన ననఘ. 99g 

అని బహువిధంబుల వినుతించినవారిం గటా&శించి యూకాళియల సము ద 

మధ్యంబున కే గుమనియనియె. అంతనొక్క నా(డు యళోదానంద 

గోపికాజనంబులు కృష్ణుండున్న సమయంబున. 94 

(బ్రుకభష్తుండు దావాగ్నిని (గోలుట 

((నగ్గర 

ఆవిర్భూతో (క కీలాహత చటుల కుటా 

భ్యంత రోద్యన్మ హాధూ 

మ్యావషో దీర్ణమేఘ వ్యతికర రహితా 

శ్యామికాభావమై వ 

న్యావీధి దాగటాట్యానత శబరజన 

త్యాజితా జీవమై నం 

[దావన్నా నామృగాండోద్భవ విహిత వము 

ద్భావమై దావమున్నన్. 95 

అయ్యమునాతటంబు డాయన్వచ్చునా వనహుతాశనుంజేరంజని. 96 

వ్యాపృత కాళియ జయల 

త్మ పరిణయు డైన గోపసింహము ఘనసం. 

దీపిత దవదహ నాత్మా 

రోవణ మొనరించె ఖేచరులు గొనియాడన్. రా 



రగ 

on 

తే. గీ. 

నారదీయపు రాణము 

అంతమతియును. 

దధిఖండ సిక్ష నలిన శాల్యన్న, 

విరళ శిక్షకపుంజ సరసఖండ 

నాగ రై లాచూర్ణ నారి కేళశకల 

లవణాంబు మి|శమై వివిధగంధ 

మొనర. జీక్క_మున( బెట్టిన చట్టిశ్ళంగిబ 
| ఈ 6 

రామల కా[మవే తాంకురా!గ 

బార్హత ముఖ్యశోభనము తానూరు( గా 

యలు, వేళ్ళం బొసంగ నిజా పజన క 

తేష్ట నల్హాపగోష్టి తో నెలమిదగ భు 
జించె గోవకులును దాను జితరుచుల 

సరవిమెచ్చుచు ఖేచర వితాన 
మపుడు భుక్తోజబ్టితములకు నాసవడ(గ. 

అప్పుడు. 

మొలవంకరై న యుంగర 

ములు గుంజాభూషణాంకములు మూపులవె( 

జలకంబశములు దండము 

లలరం గ గోపకులు నడిచి రావులవెంటన్. 

విశదధ్యజాబ్దవ జాం 

కుశశంఖ రథాంగ కల్పకుజచామరము 

ఖ్య శుభ పదరేఖ లిలనన 

దృశ చితత కరవ వాసుదేవుడు నడచెన్. 

ల 

101 

102 

అప్పుడు జలజసంభ వుండు వత్స వత్స పొలకులనపయింప శారితత్స్య 

రూపంబులు దాన యగుటంజేసి యా చతురాననుండు లజ్ఞావనతాన 
నుండె భగవంతునిగని. 

దండకము 

108 

లక్ష్మీపతీ : సి మహత్వంబు. 'డెందంబునం దున్విచారింపం గా లేక 

మందుండనై _ దుష్టకర్మంబు గావించితిన్ మత్పతీ : యెరజోవృత్తి తివా( డన్ 

విమూఢుండ గర్వాంధు. డన్ నన్ను6 'బాలింపవే దీనకల్ప దుమా!: మించి 

S——2X 
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యాద్యుండవై వేద వెద్యుండవై యోగిహృత్కంజ సింహాన !నన్గుండవై జ్ఞాన 
వైరాగ్య భృద్భక్త సంర క్షణోద్య త్కియా నిత్య ధన్యుండవై * కాంబరీజాల 

నంధాన సీకాళ నానావిధా జాండ భాండ (పకాండ న్ఫురల్లోక నిర్మాణ దక్షుం 

డవై యిందిరాభూమి సీశావధూ సలనొధాయ మానోల్డ న నవు కుండవై 

వత్యాత్మ నా శాషీరాడై (నతేయాది సేవ్యుండవై సర్వలోకైక నాథండ వై 
పూర్ణ భూతి స్థిరానందలమ్మే సనాథుండవై యుండు [బహ్మంబపీవంచు తామంజు 

గుంజావళీ కుండల (భ్రీలతో బరి బర్హావతంనంబుతో బుష్పదామచ్చటోద్దామ 
కంఠంబుతో నవ్యనీరేరుహారణ్య సీ భాటి పొదాంబుజచ్భాయతో నాయతోదార 
నెతాంత నిర్యద్దయాదృష్టితో వ క్రచందో బ్రనచ్చందికా మందహాసంబుతో 
గోవ బృందంబు లానందముంజెంద  జ్రేవల్లైలో భూజన శేణి భాగ్యంబుచేనిల్సి 
యున్నా( డవౌతం[డి నీదివ్యరూవంబు నేం గానలేనైతి మౌ ఇన్ఫురన్నూత్న 
రత్నాళి సీరాజన శ్రీలు గన్ఫట్ట _పైమారర్ద మ మౌన్నేత. పా కాంతరాహ్రూరితానంద 
బాష్పాంబు వూరంబు పాద్యంబుగా హృద్యమద్వాక్య వుష్పాళిచే నీకు నేం బూజ( 
గావించెదన్ స్వామి వైకొమ్ము నానేరముల్గాచి రక్షింపవే కృష్ణ : శారీ | 

మురారీ: హరీ! కోటినూర్య |వకాళంబు నీమూ ర్తి మచ్చిత్తకంజంబునన్ జాల 
భావించెదన్ సార సాకు! నమస్తే! నమస్తే: నమస్తే ! నమః. 104 

వ. అనినుతియించిన. 109 

(లయ।గాహి) 

మౌళిశిఖి వింఛమును గేలవర వేణువును 

ఫాలమున( గస్తురి భుజాలతలగుంజా 

మాలికల వట్టైడలు డాలొలుకువత్స వద 
ధూళి యలకంబుల విలోల వనయోూదిీ 

లకము లా|శ్రితుల శ్రీలు విలసిల్లెడుక 

పోలముల లేనగవు చాల( “దగిమించన్ 

బాలు(డగు దివ్యజన పాలు డు సరోజభవు 

పాలిటికి నవ్యసురసాలమయిపౌల్చెన్. 106 

ర, ననవిల్తు జనకు(డగు నా 

ఘను( డు దనుం గరుణ. జూడ: గా( దగు హర్షం 

బున( జనియె సత్యలోకం 

బునకు నలువపూర్ణభావములు రంజిల్లన్. 107 

le మాన్యుండ మై. 
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రానభాకృతిధేను కరాక్షనుండు 

రాసభాకృతి. దూలించి రాము. డొడిసి 

పట్ట( జేరి మహోదృటార్భటి యశోద 

పట్టి [తుంచెంద దాహ్మోగ బలమునెల్ల. 108 

ఆదిర్భుషమైన హరియె యాహార మనుచు 

మించి బకు( డచ్యుతుని నిజచంచు వివర 

గతుని( గా [మింగనంత ( దద్గళము చొరక 

వాని [వయ్యలు గా( జేసె దానవారి. 109 

బకు( డుచ్చలితారిక దం 

బకు డు భయంకర మహాంధ భావ విరూపాం 

బకు( డర్దన చిత్తాలం 

బకు( డీల్లిన( ద్మీవరోష పరవశం డగుచున్. 100 

అఘు(డు వానితమ్ము( డరుదెంచి యజగరా 

కృతిని దలను |మింగ( గెరలివాని 

నజగరంబువోలె హరివేగ( జీరి తా 

వచ్చె వత్సపాలవరులకడకు. 111 

ఆవనమున నొకనాండు మ 

_హావిశ్వజనిను( డైన హరిపంతంబుల్ 

గావించి హవ్యవాహక 

భావంబున నఖులతోడ. బన్నిదమాడెన్. 112 

అప్పుడు గోపాలవేషంబునం [బలంబుండు బలభ దు మూ పెక్కించు 

కొని చనునంత. 118 

తాలాంకుండు - విదారితాహిత మదోతాలాంకు( డత్యుద్ధతిన్ 

[వాలం “బాం తములెల్డి భూతతలతికిన్ (బాలంబముల్ చేసెనా 

కీల క్రూర భుజాశని ప్రహతిచే _భేదించెనే తచ్చిర 

శై ాలంబుర్వర జూర్జథావము వహించన్ రాచెదద్దాతమున్. 114 

1. బాతములెల్లి. 
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Gb 

cx 
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గీ. 

లు 

. అపుడు వరాగమ మహేశ. డతులళ కి 
షె 
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అంత ॥ 

తోరంబులయ్యె. 1 బాబి ? 

న్మారుతముల వాచికే( గ మబ్బుల. (బతీచిన్ 

బేరయ్యె నిందచాపము 

కారుమజుంగులును దివిని గడురంజిలెన్ . 

[ 
ఖగపురంబులు దూలింపః గడఈ గి తేరి 

చ|కములు గట్ట కమ్ములు సంఘటించె 

నన గం బరివేషములు శశిహరుల. జుర్ది. 

చేరిక వర్షాలక్ష్మి వ 

రారమణిం గొ. గిలింప రాలినకుచకుం 

భోరుతర కుంకుమచ్చట 
వై రాణించెన్ విచిత హరిగోపంబుల్ . 

అవనీ వవనంబులచే 

నవసీ పవనంబులెల్ల ననిచె బలాకల్ 

దవినుండె6 గుశీరంబులు 

భువినుండెన్ బాంథజనుల పొగులున్నిండెన్. 

గంగా నరన్వతీ తుంగభ|దాయము 
నా కవేరనుతా వినాకినీ శ 

రావతీ సింధు గోదావరి గోమతి 

కృష్ణవెణ్యా గండకీ మలాప 

హారిణి చంద భాగాలక చర్మణ్వ 

తీ నర్మదా బాహుదానది శ 

త్యదుఫేనా విపాట్లావి వయోమ్షి వ 

య 8 [వవాహములు మిన్న ందివేగ( 

దద్దయును బొంగుచును విటతాటములగు 

తటజకుట జముల్వీచికా పటలి( దేల 

దశదిశాచ క నిమ్నాన్నత న్థలంబు 

లేక మైయుండ నిండెసమిద్ధ మహిమ. 

. (దోచిన్మారుతము. 

21 
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116 

117 

118 

119 

120 
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తే. గీ. కులికెనొకసిరి యూధికా కుటజనీప 

౭ 

కెతకీ కుసుమములు (ప్రభూత మహిమ 

మొనసీ ఘనతర వనదుర్గముల దళంబు 

లేర్పుడ ఘనుండు మన్నించె హెచ్చుగాంగ. 

అప్పుడు. 

మురళశీనాదము చేసెను 

హరి హరిణి మానసంబు లానందకళా 

భరణీ భవభృతివద్వయ 

శరణీ భవదమృతసార సాగరములుగన్. 

అంత. 

పొదలె నరవిందసంపద 

కదలఠలె( దటిబ్రతలవెశకాశజలక్ష్మ్ముల్ 

మెదల, మరాళ గణములకు | 

వదలెంగడు మానసాధివాన | పమల్. 

అ|భముల్ వెల వెల నయ్యె, బంకంబిం 3 

'నమ్ముల నెరితప్పె నభముతనరె, 

తారలు మెజ'సె జ్యోిత్సాా వూరములుపొంగె( 

గలమ సన్యము పక్వ కణిశమయ్యె( 

గనువపి నైకతో త్కరము నదుల్ (న్రుక్కె_ 

వృషభముల్ మ త్రిల్లె విరిసెస ప్త 

పర్ణముల్ సౌంపార బాణాసినంబులు 

ఘటజుపెంపున నీట గలకదీరె( 

జాతకంబుల యామని జాటీతారె 

నలబలాకల సం[భమం బాశ లెల్ల( 

జాల దీపించె రాజహంన గతినెరసె 

ధరణి శరదాగమము వింత సరణి: జెలంగ. 

le నములు = నెమళ్ళు. 

లి తాన పూరము బాం. 
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125 

126 
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అవ్వడు. 127 

అవతంసాంచితనవ్య పుష్పములు నొయ్యారంపు(జూపుల్ తిభం 

గి విచితాంగము వీంఛలాంభఛభనము నాకి రేర్ణాంబుద చ్చాయయున్ 

నవలావణ్యముగల్లి గోపకుండు నానా రూప గాంధర్వతా 

నవితానంబులచే ననన్యసుకరానందం బొనర్చెందగన. 128 

తదనంతరంబున. 129 

ఏనరె( జల్రగాలి ఏగ నంభోజంబు 

అట అన లా హనంతీ మీదనయ్యె. బే (బేమ 

నవనివై హసంతియగు నాతి యింపయ్య 
న. 

శవ Crd a మహిమతొ హిమాగమంబు మెజసె. 190 

మొనసి మధ్యాహ్న పర్యంతమును సమ్మగ 

తుహినముందొక్క_వేగ మద్భుత బలంబు 

హెచ్చహయములు రవిరథం వీడ్చుకతన 

నహరహన్ఫూర్తి గనుసన్న మయ్యెనవుడు. కేప్! 

గిరిశ్ళుంగ్యాగ గుహానివాసియగుచున్ (గీడించు గోపాల కో 

తరయుక్తుండగు నయ్యదూ త్రము(డు నాద్మబహ్హ మూలంబునన్ 

బరమంబై జగదద్భుతంబయి సుధా పానోపమంబై తగన్ 

మురళీనాదమొనర్చె( దత్సురభు లామోదంబుతో. జొక్క-(గన్. 192 

ఓఒక్కనా డు శౌరి గోవకయుక్తుండయి విహరించుచు( దత్సమీపంబున 

యిుషులు యజ్ఞంబు సేయ, దద్దిక్షితపత్నుల నన్నంబువే(డిన నాసతులు 

వొంగి. . 1898 ey 

కలమాన్నంబున పూపనూపములు యోగ్యంబౌ నఏనాజ్యముల్ 

ఫలముల్ జీరక ఖండహింగు మరిచ [ప్రాయంబులౌ కాయగూ 

రలు పచ్చళ్ళు రసాయనంబులును శీర స్ఫారనీరంబు చె 

క్కు.లు దధ్యాదులు నింపుగా నొస(గి రా గోపాలక |శేణికిన్. 184 

అవ్వుడా యన్నంబు గోపాలకులుం దానును భుజియించి యా హరిని 
మన్నించిన యంతరంగంబులం [బమోదాంకురంబులు మొలవనా దీక్ని 

తాంగనలు నిజనివానంబులకుం జనిర ప్పుడు. న్ 185 
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వసంతాగమము 

ఉ. అంతధరి|తిగజై |తకునుమాయుధ య్యాతుడువై |కుడొప్పె (శ్రి) 

కాంత వనాంత భాసర విక సర సూన మరందపాన వి 

[శాంతి విజృంభిత [భమర రుంకృతిగాన విధాన సంభ మా 

[కాంత ఘనపమోద గుణరాజిత భోగివరెణ్య మితుండై. 156 

OX మావి చిగురాకు డాలను 

కావిరి గనుపళ్లై నపుడు ఘనవనసీమన్ 

(దావి విధితేనె వానలు | 

వావిరి నింక గురియునన(గ వాసిదలిర్చన్. 187 

తే. గీ. వంచశరు( డుబ్బ( గా జర్ద్ణవటములూడ్చి 

సన్న కావులు పూనిన నతుల( బోలి 

పండుటాకు గముల్ రాల( బర( గునరుణ 

కిసలముల నవవల్లరీ విసరమమరె. 188 

తే. గీ. పోకు కియ నడ్డమై యవి పొంతవం క్తి 

యమర భయమందు( బాంధమృగాళి(బట్ట( 

దల. చివై చెనొ వువ్వులవలమనోజు( 

డన: గం [గొవ్విరి జొంపముల్ పనితనర్చ. 139 

సీ. కలయంగం బర్వు చీకటి *“|మాకుగమి చాయ 

యనత ఘనాఘన ఘన తనీన( 

బల్హవ దళపుషృపటు లీభాకలాపమా 

ఖండల చాపంబు దండిచూవ 

పక్వములై రాలు ఫలములచాలు డా 

లిం|దగోపమ్ముల యెమ్మె గూర్చు 

గొదమ చిల్కలు రాయ( జెదరిన యా కోర 

కంబులు వడగండ్ల “వడపొనర్చ. 

చెత కునుమాయుధ. 

(మోక గమి. 

ఛాక్ళ_లాప. 

1 

 ॥ 

4. యతికుదురుట లేదు. 
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బహుర వాటోవ ముటుముల బాగునరవ 

జనము నన్నుతి సేయంగ వనము తేనె 
వాన గురిసిన మోదము వాసిబెరనె. 140 
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దెలివిరిగమి తావులన్ 'సరీతతియెనం౧౫న్ ॥ 142 

మాగిన పండ్లకు( వెనెల( 

వోంగిన మరువిండ్ర కును మృదుల సుమగందం 

బాగిన వౌదరిండ్రకు. 2దమి 

మూ(గిన తుమ్మెదలకున్ |బమోదంబొదవెన్ ॥ 148 
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మ. కుచముల్ నిక్కగ6 గక్యమూలముల తళుల్ మించ(గా లోచన 

పచురశ్రీవయి( (గమ్మ టోకముడిజారన్ చిత మైనూక్ష్మమ 

ధ్యచలత్వం బమరన్ విరుల్చిదిమెసొంపా తీవచేవంచి యొ 

క చకోరాశ్ని మరందలోలదలిచ్సుంకారంబు తోరంబుగన్. 

(రగడ) 

ఉవిద పొదలెనోహోయెలమావులు 

రవలిచేసె వలిరాయనిమావులు 

పంత మటవ చెలి పజ్జన మెదలకు 

నింత జళుక( దగునే తుమ్మెదలకు( 

గౌవ్వున న నాలతకుంటో నేటికి 

జవ్వని యలరులు ఇ చాలున్నే టికి 

మానిని యేమి(క మదిలో గుందము 

తో సీచేతికి దొరకెం గందము 

వలదుతేనియల వానలనానకు 

కలికియెలయుల్క_వెమరునానకు 

తమ్మె దెమ్మెరలు కమ్మని తావుల 

మమ్మి: క విడువకుమా యీతావుల( 

గలిగెను రంభల కపురవు( బలుకులు 

వెలసె గండు( గోవెల గమివలుకులు 

తరుణి పొగడగా('దగియెవనాంతము 

ధరం గడు. బొగడందగియె వసంతము 

కినుకలేక చొక్కితివెవరాళికి 

నెనసె ననమనుతి యూ జవరాలికి 

అరిది చిగురు చాయలు దగు బొదలకు 

గుణబుచ నడల నిక్కు_లచే( టొదలకు 

వెలసెను జెవినుమ విరచిత హారము 

కలిగన చెలువకు( గలిత విహారము 

సొంపొదవెన్ నీ స్ సొమ్ముల కెంపుల 

గుండ గుమోదుగు కొమ్మిరి కెంపుల 

బాగమరెన్ సతి పతకము పచ్చల 

సోగతీగెగమి చొప్పుడు పచ్చల 

కలితేందిందిరకచయౌరాయని = 

తెలివి నుతింవ(గదే వలరాయని 

క్ 

14 
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నెమ్మె మజయననునే యలవాటున( 

గొమ్మలచే సుమగుచ్చము వాటున 

మది చెదరకు నతి మరునసి వారికి 

మదవతు లాడిన మాటల వారికి 

హరిణ విలోచన యనుపమ రాగము 

హొరి( బొరి నిలిచెం బుష్ప వరాగము 
జగములు మెచ్చని శాఖల చాయల 

నిగిడిన పుప్పొడి నిద్దవుం తాయల 

సర సోక్ష్తుల నందజ నాడుచు 

వినుత లాస్యముల ఎలయగ నాడుచు? 

జెలుపలు మెరసిన శృంగారంబున( 

జెలువానిరి తను శంగారంబున. 146 

తద్యనీకే స్ట పరిశాంతలై యున్న కాంతలుం దానును జం|కీడ లొన 

రింవంబూని యమున డా నెనప్పుడు. 147 

= య. పుతి(దగిలి మా స్వామిమమ్ము 

డుచునోయని భయమున వెల:దులతని 

కరములంగుశులును మేను కటియుగమును 

జో 

బాహువులు మూపు వదలక పట్టిర వుడు. 145 

॥ So 

యించి  కనకవీయ వ. కరంబులవహించీ సా సోపా 

నంబుల వెంబడి న కాయ్యన హరి తోడంజని యమున్నాహదంబు': జొచ్చి 

కృష్ణభుజ శాఖలంటో యి తదియోత్తుంగ తరంగంబుల విహరించుచు? 

గాంతానిచయం బన ర్యోన్య కుచకచంబులు గురులు చేసి వాసిగా. బుహొ ఎ 

డులు [గమ్ము తమ్మి రేకులచాలు తేనెజాలు కొనంగువ్పిన జక్కవల 

కవల తుమ్మెదల సొదుల యరులవై వం దొడంగి రవిసముల్లోల కల్లోల 

పొలికా నంచల తృద్మాంతరాళ చక్రవాక చంచరీకంబులు కడకుం 

జనియె. 1కొమ్మలు చిమ్మిన (గోవులం జిమ్మి న మకరందంబున(గాంతా 

కరత్షి ప్త మృణాళంబులును నంగనల యధరంబుల బాహువుల వెనంటి 

నిజా ప్ప భావంబు వెలయించె నోయన మెరసెన్ గృమ్లు(డు గోవికలు 

రాము శ్రి లు. 
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చల్లిన నన కలశకుంకు మారుణోదకంబులు (గమ్మ ధాతుమయ నిర్భ 

రాంబు ర క్షంబగు నంజనాచలంబు డంబు వహించె. ఇట్లు బహువిధ 

జలకీడలు గావించి తత్కెెలి చాలీంచి తత్రటంబునకుం జనుదెంచి 

చలువలుగట్టి చితమణి భూషణంబులు ధరియించి శీతల కుసుమ 

మాల్యంబులు సవరించి యుచిత విహారంబుల వెలయుచు నుండి 
రంత. 149 

- కృష్ణ డన్నది గోవికా కేశివరత 
నోలలాడంగ( జూచి నోరూరి యటుల 

పద్మినులతోడ( గూడి యప్పాటన వర 
దా [2 

జలధి. జేరిన కె వడి. జనియె నిను! డు. 190 న 
Qe 
hr 

- అట్టు పద్మాప్తు( డపరాబ్ధియందు (గుంగె 

నతని వెనుచను నవ్య రకాబ్ల లత్మ్మీ 

వోలె సంధ్యారుణ పభా లీలమెజ సె 

గగన కుంభీం్యద సింధూర కలన వొనంగ,. 151 క్యా 

అపర వారాళి? గనరె త్రనద్భుతముగ( 

దరణి ముని. గిన తద్వసుతతులుదొర క 

తేజము వహించె నప్పు డన్నిదిక్కులందు 

వాతిమంతుండు జగ మెల్ల నెన్ని కొన(గ. 15 ' పతి 

ఆకాశ గంగా జలాంతరమ్ములయందు, 

గొమరారు ఫేన ఖండములనంగ 

న్యభగజంబు దివ్య విమాన వితతివా 
రకరాయరాలు హిమాంబులన6 గ 

నర్కుండు చెరగొని యవర్శాది విడువంగ 

వచ్చిన నవకైరవంబులన. గ 

నలరు విల్తుండు సవ్యాప సవ్యముల ల 

_ కృము వేయు కుంద బాణములనంగ 
సమయమిషఘన ఖర కరస్వామి విద? 

_. తాంధకార గజేంద కుంభాంతరాళ 

కీర్యమాణ సమ/గమౌకి కములన(గ, 

దారలుదయించె రుచిరజితారులగుచు. 158 
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తినికాయోద్ధతితెచ్చి నిల్పెనన _ నెంతే( బొల్బెంబూర్వాదివై 
వనజాతారిర థాంగనామఖగగర్వధ్వంనియై యంతటన్. 

పృరుషోతంను(డు నేడు 'త | ద్యజ వధూపుంజానురాగంబు తోం 

జర6 గన్ మోహము మించమత్సుత(దలం పండంచుదుగ్జాబ్టి ని 

ర్భరభ కిన్ జనుదెంచి తత్సదముచె వాలెంగదా యన్ని వి 

రు 

పరమార ల యొయారము మెజయన్. 
(య్ మం 

సేవించి గోపికలిట్టనిరి. 

ద ళు వ్య థం ర 

గోపికావిహారము 

ఈ వంతము లీగానము 

తీపలుకీకళల బెళుకు లీవింతల మే 

రీ పొలుపులు నీకేతగు 

గోపాలక నిన్ను భక్తి గొల్పెద మింకన్. 

వార వట్టిన( గాకతీరు నేమైకాంక 

యధరామృతము జిహ్వనానుకొనిన, 

దనువు లొక్కటిగాక తలకొనునేతృ ప్తి 
కులుకు గుబ్బలి [గుచ్చుకొనినమాత 

గురి గళలంటన కర. గకుండిన( గాక 

పారవశ్యంబు వై6 బడిన గలదె 

యనిమేషముగ6 జూపు లామతించినం గాక 

బెళకించి చూచిన( |[బేమయగునె 

తల చి తలంచి విలిచి పిలిచి నీ వదములు 

గొలిచి గొలిచి చాల నలసి యలసి 

(మొక్కి మొక్కి- చొక్క చొక్కి- నీ శుభమూర్తి 

గాంచికాంచి మనుట కలిమి బలిమి. 

1. త(ద్వత వధూపుంజ. 

194 

156 

157 
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గీ, 

నారదీయవురాణము 

నిను. జూడని చూపెేటికి 

నిను. బొగడని జిహ్వాయేల నీ దాస్యము సే 

యని [బతుకేటికి నిత్యము 
నిను. గొల్వని జన్మయేల నీరజనయనా. 

అని పలికి. 

సొగనుగా పింఛంబు దిగిచి కొప్పుననున్న 
యలరు దండలు సిగ నలమియలమి 

బెడ(గొప్పర వికెవె. దొడిగించి కడుసొంపు 

గులుకు సింగారముల్ కూర్చి కూర్చి 

తళుకు బంగరుచీర 1 గట్టించి గళమున 

నవరత్న హారముల్ 2 వెచివెచి 

పూనిక మురళిక పూరింతు మనుచు రం 

(ధాంతరం టొక వింత యాని యాని 

యాలవీవు మగలమమయనుచు. దమకు 

మగతనంబు లొనర్చుచు మలసి మలసి 

నంద నందను(. డప్పు డానంద మంద 

మంద గమనలొనర్చి రమందరతులు. 

గుబ్బచన్నుల. (గుమ్మి [కుమ్మివై చిననై న 

దెరలక ఎవనువెంట. దిరిగి తిరిగి 

బెళుకు పయ్యెదయును వీతాంబరంబును 

ముడిగొన(|బేమతో ముడిచి ముడిచి 
కన్నులు మూసిన గళగళ మందుచు 

దడబా(మా)టు పేరున నొడివి నొడివి 

కొప్పు సీడలనంటి కొన వెళ్ళ మడమలు 

(దొక్కుచు సొబగున( దూలితూలి 

పెడుమన( బాడి వింతగా నాడుమనిన 

నాడి యచ్చోట నిల్వుమయనిన నిల్చి 

యేం గుమన నేగి యా (మాకు లెక్కుమనిన 

నెక్కి తగహరి వలవించి రిందుముఖులు. 

162 

1698 
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ఆ. వె. 

నారదీయపు రాణము 3} 

మనసెణింగి వయనెణింగి బొ 

ల్పిన చూపులెజింగి వలపు సిరులెటి( గి వధూ 

జనముల తోడన్ బృందా 

వనవంజుల కుంజ వుంజ వసతుల మెల గెన్. 164 

ఇట్టు మెల(గుచు ననేకదినంబులు విహరించి కృష్ణుండు గోపికల రతుల( 

గరం గించి యొక్కానా, డు తిరోహితుండై న. 165 

ల 

కులిశాంరుశ వ జధ్వజ 

జలజధను శ్చక్రకూర్మ చామరరేఖల్ 

గల యడుగుల చొవృరయుచు( 

గలకంఠులు వెదకిరపుడు కంజదకశామున్. 166 

హావేణున్వర మాధురీ సరణు లాహామౌ?  పింఛాంకమౌా 

రావేదాంత శిఖావతంన పదసౌారభ్యం బయారే దయా 

శ్రీవాల్హభ్య మహో మహిమలా శ్రీకృష్ణ కల్చ్బదుమం 
బేవేళన్ ఫలియించునో మనలతో నేమేమి భాషించునో. 167 

అని. 168 

తరులతాకుంజ ఖగ మృగ తతుల నడిగి 

గగన భూవారి పవన 1తేజోంతరముల 

నడిగి వేద *ఖభాగమ్యమైనయట్టి 
(బహ్మము' దలంచి కానక పద్మముఖులు. 169 

మోహసంతాపంబులం బొరలుచునున్నయప్పుడు సౌలభ్య సౌశీల్యాద్య 

నంత కల్యాణ గుణ పూర్చుండైన కృష్ణుండు కరుణాయ త్త చిత్తుండె 

యా గోపికలకు. | బత్యక్షంబై నిలిచి. 170 

(మొక్కి-కౌంగిలించి ముద్దాడి వైంబడి 
తియ్య మోవిజాలు తేనెయిచ్చి 

ఫొదల( బొదల [పేమ బొదలిన కొంతల 

_ నందజనురమించి యాదరించె. . 171 

1. యతి చింత్యము 
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నారదీయవృురాణము 

” 

అంత నార్చిక గాధిక సామిక న న్యరాంత రౌడువ షాడవ నంపూ ర్లంబు 

WY ఇర అగు స ప్రన్వరంబుల |కుతిజాతి భేదంబులెజింగి మూర్చ నావి శేషంబున 

గామతయ రాగంబులు పరిసాథించి త త్తద్వెశానుసారంబున [గహ 

ననా సంబులు పరిశీలించి మ|దకాది గీతంబులు విదారి [పమాణంబున 

చతుర శ్ర (తశ మిశతాళ విశేషంబుల( బాత కళాకళా కలాపంబు లుగ 

డింవుడుమా ర్లదెశి వివిధంబులపెదకటిపార్శ్య బాహుహ స్త వక్షద్వక్ష(?) 

గీవాధరనానేకా (2) భ్రూ[శ వణ నే త్రాంచల్ల లాటి శిరోముఖి తత 

రణంబుల సాంగిక సాత్విక మానసికాఖినయంబుల మెజయించి భూత 

వ్యోమచారి (2) గతులజొక్కింపుచు నంగనాద్వయ మధ్యమాధవ, 

మాధవద్యయ మధ్యగాంగనా శోభితమండలంబై న రానమండలంబునం 

గృష్ష గోవకన్యలు లాస్యంబు సలివీరపుడు. 172 

ఒకతె చెక్కునొక్కి యొ యొక్క తె ముద్దాడి 

యొకతె: గౌగిలించి యొకతె ' మెచ్చి 

యొకతె కూ(తయిచ్చి యొక్క_తెమన్నించి 

గోపరత్న మలరె. 178 

కోటిసూర్య (వకాశు: డై కోటి మదన 

కోమలో జ్వల మూర్తియె కోటి చంద 

శుభకళా మోహనుండునై సొంపుమెజయు 
నచ్యుతునిజూచి గోపకన్యాచయంబు. 174 

బహువిధ క్రీడల. గృష్టునితో నలరుచు నుండునంత. 175 

నందుండేకాదశి నుపవసించుట 

... పతితరకూర నిషాద కీటక మహా పావఘ్న మార్యస్తుతం 
బతిలోకం బనవద్య మృ్మపతిమ మాద్యంబై హికాముష్మిక 

స్థితినిర్వాహకమ్మవత [ప్రళయ విచ్చేద్యకియా మూలమా 

క్షితి నేకాదశియంచు( దానుపవసించెన్ నందు( డా నందియె. 176 

. అంత ద్వాదశి నిమి త్రస్నానంబు నమయంబు నొనర్ప వరుణదూతలు 
నందునిం గొనిపోవ నిజపభావంబున హరి మర లందెచ్చెనపుడు. 177 
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లోకో త్రరు( డాహరినిజ 

లోకాభవ లోకధాతృ లోకవిడౌజో 

లోకాదులై న యుత్తమ 
లోకంబులు చూపె గోవ లోకంబునకున్. 176 

అంత తలి 

నందాదులొకనా(తు నవ్యోత్సవంబున 

నంబికావనమున కరిగి యా న 

రస్వతి నది [గుంకి రహి తో నువమూమహే 

శ్యరుల( బూజించి భూనురుల కెల్ల 

గో హిరణ్యాంబరకోటులర్చించి య 

న్నమువెట్టి తా ముదకములు దావి 

త ద్వతంబుననుండ దై వయోగంబున 

నందుని నజగర మందునుండి 

(మింగప హా రిదాని దుంప(బొసంగనదియు' 

దాల్చె విద్యాధర త్వంబు దశ దిశాంత 

రాళ 'దె దీవ్యమాన విశాలమౌళి 

మాలికాలంకృత శ్రీల మహిమ మెణని. 180 

ఇట్లు మెజసి యేను నుదర్శనుండను విద్యాధరుండ. మదియ[పకా 

రంబు విన్నవించెదనని యిట్టనియె. 181 

అంగిరసులుకురూవులై యరుగుదేర( 

గాంచియే నవ్వ: దత్సాతకమున నజగ 

రంబవై యుండుమనిరి శావంబు దొల(గు 

మీ పదాబ్దంబు సో(కినమీదననిరి. 182 

స్పీకతంబున శావవిముక్తుండ నై తినని విద్యాధరుండు యథేచ్చంబుగా( 
జనియె. 188 

రామకృష్ణులు వనరాజిలో నొకరేయి 

వెన్నెల గాయనవీన మధుర 

గానామృతము సోనకై వడి వెలయ గో 

పాంగనల్ పరవశ లైనవారి 

S-3 

1. చేదివ్భమాన లా (శ్రీలమర మహిమ మెజసీ. 



34 

తే. గీ. 

S-3x 

నారదీయవురాణము 

శంఖచూడుండన( జాలయ షెళశ్వర 

భటు. డు దుర్గట మదోదృటుండువచ్చి 
లు ఆః 

యోగబలంబున నుత్తర ంబునకు( దో 

డొ_నిపోవ హో కృష్ణ ! గోపగుణ గ 

. భీరయను తత్సతుల విడిపించె శౌరి 

యెచట చొచ్చిన విడువక యీడ్స్చి శౌరి 

పూని దృఢ ముష్టి జెండాడి వాని మౌళి 

నున్న రత్న ంబులెల్ల సింపూనికొనియి. 

ఇటు గకొసి యున్నంత 
60) కా ట్ 

వాహంబై ఖరధురవా 

ర్వాహంబై కేశిదై త్యవర్యు: డు రాంద 

ద్దేహంబు విరిచె నిస్ఫం 

దేహంబునమింట నకల దివ్యులు పొగడన్. 

అంత 

వృషభాసుర బలమణ (చెళా 

వృషభాసుర బలము నిలివె ఏనివేశితగో 

వృషభు( డు సంరక్షితగో 

వృషభు(డు హరిశార్య ధైర్య ఏర్యస్సూర్తిన్. 

అవికలహృదయులై యవి కళలంగొంద 

'అవిపాలకత్వంబునంది కొంద 

రవిచారులై వనాభ్యంతర సీమల 

నాటలాడుచునున్న యపుడు చెరి 

 మయతనూజుం డతిమాయావి యని మూర్తు 
లైన గోపాలుర నపహరించి 

గుహలోన నిది హత్తుకొన నొక శిలవైచి 
మరలి వచ్చిన జూచి మాథవుండు 

హస్తముల బట్టి వీర బిర. [దిప్పి యార్చి 

_కొండపవైవేయ |వయ్యలై. కూలెవాం డు 

కురినె వింతగ మందార కుసుమవృష్టి 

తోయ నిధులుబ్బె దివ్య దుందుభులు[మో నె. 

184 

185 

186 

187 

188 

189 
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అప్పుడు గోపాలకుల ఏడివించి తెచ్చి యచ్చ|కి సుఖంబున్న యెడ. 190 

సారజాన కశాగుణైక ఖనియౌ క్వాఫల్లు(డకూరు( డా 

త్మారాముం బొరి(జేరి మొకి_నది బహ్మానందమున దెల్పు దృ 

జీ రేజంబుల వాషృముల్ దొరు(గ(గా నీరం[ధరోమాంచు(డై 

సారంబేర్కొని గద్దదన్వరముమించన్ సన్నుతుల్ సేయుచున్. 19] 

వనజాతోద్భవ ముఖులు 

గననేరని నీదు పాదకంజాతములేె( 

గని ధన్యు( డనై తీన్ నా 

జననంబు ఫలించెదం| డి! శౌరి! మురాగీ | 192 

స్వామి కీ కటాత కామధేనువుగల్ల 

నేమి నంభవింవదీశ : దేవ 

తాంతరముల సాదనాంతరములును మం 

|తాంతరములు నేల యరసిచూడ. 199 

అని నుతియించి రామకృష్ణులమధథుర కుం దోడొ_నియే(గుచు యమునా 

తీరంబునందరుచ్చాయనమ్మ హాత్ముని నిలిపి య।|కూరుండు తద్యమునా 

జలంబులం [గుంకినం దన్మధ్యంబున. 194 

అ|కూరు(డు యమునా జలమున 

నం \ 

రామకృషులగాంచుట 

స్పటిక సిరదవర్జుల శ్యామపిత 

రుచిరపరిధానుల విచితరూప తాళ 

గరుడ కెతనుల శుభ (పకాశ నిధుల 

రామకృష్ణుల. గాంచె సారజ్ఞు( డత(డు. 195 
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కాంచి యరుణాతి శోభనాతి కోమలాలి (ప్రసన్న ంబులె యగణ్య లావణ్య 

[ప్రవాహ సనుత్సుల హల్ణక కింజల్క కాంతులు మొల్లంబి గనిక ఫ్రై 

ననరంజిల్డు పాదంబులును బాదంబులు భజియించు నురేందముఖ్యులకు 

సిజాంశ చత చామరధ్వజ కులిశంబులు కృవచేసితిమని తెలిపినట్టు 

రాణించు తచ్చుభరఖలును, సుధావయోధి విహరించు తతిందదీయడిండీర 

ఖండ ంబులంటెననం జందఖండ సఖంబులై కలితయోగి మానస సుఖం 

బులగు నఖంబులును, నఖంబుల చెంగట6 బాదంబున వెడలి గంగ 

[ప్రవహించునెడంగదలక నిలిచి కచ్చప పోతంబులన రాణించు మి. 

గాళ్ళును, మీ(గాళ్ళ పొంతవింతలై కాంతుల దొంతరలు మెజయ ఘనీభవ 

చ్చృంగార రనఘుటిక లగు గుల్భంబులును, గుల్భంబుల "కేవలం 

గందర్ప శర శరదిందివరపుంఖంబుల యొప్పు గుప్పశించు మడమ 

లును, మడమల వె నూ (2) ధ్వని |పశుత మంజు మంజీర నీల|పభా 

శలాకతోయన విజితమదన కాహళ (శ్రినంఘములై. తనరు జంఘలును, 

జంఘల చేరికనమంద సౌందర్య నిధానంబు చూప [వాలిన ఖంజన 

ద్వయంబన జనంబులకు నానంద కరంబులెన జానువులును, జాను 

వుల మీదంబూచిన యతసీలతలు పెన(గొనిన యనంటులన నమరు 

నూరుద్యయంబును, నూరుద్యయాోవరిభాగంబున లావణ్య శ్రీకి మృగమద 

వంకంబున వయ ౭ కుంభకారుం డొనరించీన వరకుచకుంభ నిర్మాణ 

చ|[కంబన ఘనంబగు జఘనంబును, జఘనా[గంబున వింతసిలి నివ్వ 

టిలు పొన్నవువ్వు శనవ్వుచు వల్పవ లతాంగీ భృంగి మనోహరంబగు 

నాభికుహరంబును, నాభికుహరంబునంటి హరిసూక్ష్మరూవ సంపత్క 

శాసామ్య లగ్నంబగు నవలగ్నంబును, నవలగ్న [పాంతంబున' దను 

కాంతి తరంగిణీ తరంగంబుల తెరంగున రంగైన వళి తితయంబును, 

వళి తితయంబునకు నెదుట భూ నిశాసీమా విభాగద్యోతకం బె కవిత 

శృంగార రసకుల్యోలేఖయగు రోమరేఖయును, రోమ. రేఖంగచదిసి 

యిందిరావిహారరత్న వితర్షిక యై చిత్ర భూషణకాంతి లశితంబగు 

వక్షంబును, వక్షంబునకు నిరువంక ల(గళిందనందనా |హదమండలంబు 

నిజపదంబు సోశిన వుణ్య విశేషంబున నైక్యంబునొంద నిలిచి 

నట్టు మెజయు (శీవత్సంబును, గాం౮గల యల్లుండని కౌ(గలించిన రవి 

బింబంబు తెజుంగున రాణించు చొక్కంబగు కౌస్తుభ మాణిక్యంబును, 

లక్ష్మీ ధామం బునకుంజుట్టు గట్టిన చితరత్నతొరణంబు ననుకరించు 

వై జయంతియును, శ్రీవత్స ఇస్తుళ వెజయంతీ సన్ని ధానంబున 
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చి 
రంజితాత సిశాఖలనందగు బాహువులును, బాహు 

పరివేషం (శం) బు ననంజనా।ది శిఖరంబులంటోలు నంనంబులును, 

నంసంబులండాసి విరజా' భునీఘనీథ భవత్క-ళా ధురంధరయగు కంధర 

యును, గంధరోర్ధ్వసిమను హరిదినక ల్పకంబగుటకుందగ గుసుమ 

పల్లవ శ్రీలుల్దనసిల్లు చందంబున మందస్మితాన్వితం బెన యధరంబును, 

నధరంబు సొరువున భూనీశాశ్ళంగారావలోక నముకురంబులనం 

(బకాశించు చెక్కులును, జెక్కు_లనుభయపార్శ్ణ్యంబుల సౌలభ్య 

సౌశీల్య వాత్సల్యాది గుణంబులంగలయది శ్రీ శ్రీయని చూపిన తెజిం 

గునం[బళంసించు (బ్రీకారద్యయంబున మకర కుండల మణిమండల 

(పభావూర్ణంబులగు కర్ణంబులును, గర్హంబుల దండనఖండకరుణాకల్లో 

తినీ వుండరీకంబులనం జితంబులైన విశాల నేతంబులును, నేతం 

బుల నడుమ యౌవ్వన కర్షకుండు శృంగార రననస్యంబు మొలిపించు 

టకు నేరువాకవాబింగోరువెపైనోయనందంగి గంధఫల  కళాచిక 

గు నాసికయును, నాసిక యిరుచక్కి. హరి హరులేనేయని తాల్చిన 

ర్త పినాకంబుల యట్లు రాణించు భూయుగంబును, [భూ యుగంబు 

ర్ల 
ద్ద 

నెగువ ననువమ కందర్ప ఫలకంబునుంబోలె లలిత కస్తూరికాతిలకం 
బగు నలికంబును, నలిక పభాన్వితం బె పంక జనాభాంక స్థిత పంకజ 

నివానినీ సందర్శనాగ తాక లంక పరిపూర్ణ శకాంకుండో యన సకల 

కళానదనంబగు వదనంబునుం గలిగి చిత్ర రత్న కిరీటంబు( దాల్సి 

హార కేయూర కంకణ ము|దికాకటిసూ[త్ర కనకాంబరాలంకృతుం డై సతీ 

జీవరత్నమయ సాలభంజికయో యన వివిధ మణిభూషణ భూషితయె 
సే 

కరుణా కటాక్ష నంరక్షిత నకలలోకయగు (శ్రీకాంత మెుంగ కను 

పటి ఘనంబగు వి|గహంబునం జూపటు నప్పుడు. 196 
థు (రు 

ధరణి నిశయు( గంకణధ్వనులు వెలయ! 

గరములనువై చు చామర్శాగములు సోంశి 

యిందు ధవళాతవ[తంబు నందు. జిందు 

నమృత బిందూత-రంబు అలంగమున( (గమ్మ. 197 

1. ధునింగని భవత్క ళా. 
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క, సనక సనందన ముఖ్యుల్ 

వినుతింపగ వివిధరత్న విరచిత సింహో 

సనమునను శేష శేషా 

శననిత్యులుగొల్వ. గా. (బనన్నత వెల నెలా. 195 

వ. ఉన్న మారికిం బకామంబాచ రించి, 199 

తె గి. మత్స్య కచ్చప సూకర మనుజసింహా 

వామన భృగుకులజ రాఘవ బలభ ద 

బుద్ధ కల్కి హరిముకుంద భువననాథ 

దనరక్షక నీవు నూ దిక్కునాకు. 900 

వ. అని యక్రూరు' డచ్యుతు నుతియించి యమున వెల్వడివచ్చి రథంబున 
నున్న రామకృష్ణుల నవలోకించి కీ రించి సూర్యనందనయందు( దా( 

గనినయట్టి యద్భుతంబు విన్నవించి మధురాపుర [పాంతంబున రామ 
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బుతో మధురాపుర మధ్యంబున కెగుచు. 904 
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తవిలిమము( బోర( గెలువ నీ తరమె కృష్ణ. 296 

[సంధు ంణు (పా) 
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నారదియపవురాణము 

అనిన గృష్టం డెట్టసియి. 29 

. మాగధుండవుగాన మన్నించి సీవాడు 

పలుకులెల్ర నాత్మ, దల(వనింక?( 

బాణభయములేదు [బతుకుము హోపొమ్ము 

నిజవరా|కమంబు నెరదనేల. 298 

అని వలుకనంత యాదవ మాగధవీరులు రోషంబున నన్యోన్యంబును 
రణంబొనర్చునెడ. 299 

కరవాల శూల తోమరగదావట్టి స 

(పానముద్దర చాప పరశుముఖ్య 

వివిధాయుధముల నప్వరులొనర్చిరి 

రథికుండు రథికుండు (పా సధరు(డు 

[పానధరుండు హా స్తిపకు(డు హా స్తివకు(డు 

సాదియు సాదియు శ కి హతి 

శక్తి వాతియ బరక్వధహన్తుండు డును బర 

| మ సదావు పార్వ హ హన పౌదా[గ్ రు 
అవి 

చర్మమాంన రుధిర శల్య కేశ 

కవచపట శిరస్త్ర కటక కిరిటాదు 

లాహవోర్వి, గప్పె నక్షణంబ. 240 

అంత నయ్యుద్ధరంగస్థలంబు రంగస్థలంబునుం టోలె(జటులాశిక లాస్య 

వర్షిత పతాకాది వినా శ్రిసంబును, దరిడ కారణ్యంబునుంబోలె సుతీక్ష 

శరభంగ పావ్షీ కలితంబును మేరుగిరి శృంగంబునుంటోలె గై గైరిక 
రక్త నిర్భర తరంగంబును, సూర్యాస్తమయ సమయంబునుంటోలె వి 

కలితాతప తాణంబునునై జగదఘ ర కవాహినులుంగలిగి కరపుంజం 

బులు నాట నుతానశాయులై భావి భీష్మాకారంబులుదాల్చు ఏర వారం 

బును, |బగ్గిన ద్విరదంబులును [మొగ్గిన యరదంబులును విరిగిన భేరు 

లును గూలిన ఏరులును నర్తించు థాకినులును రణంబు కీర్తించు శాకి 

నులుం గలిగి ఘోరంబయ్యె. మతియు నివ్విధంబునం దగు రణంబుల 

మాగధుండు వపదియాటు మాటులు పోరి వీ(గి మశియు రణంబున 

 కెదిరిన, 241 
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మాలి వానిం దుగమున నా 

హలాహాళి బటి వధింపంబూననప్పుడు కృషం 
ట వ 

డలఘుతర వయ భాషల 

వలదని వారింప గార్యవశమున విడిచెన్. 242 

జరాసంభుండుయుద్ధ సన్న ద్దుండై యున్ఫృ యెడ నారదుండుతెలిపిన. ౩49 

కాలయవను( డమిత కల్పిత రిపునాయ 

కాలయవను( డంత( గంసవైరి 

పురము( జుట్టుకొనిన హరి నిరాయుధవృత్తి 

నెదుట నిల్చి కడకు నేం/గునంత. 244 

తేజితాశ్వమునెక్కి థిరు( డై యాకాల 

యవనుండు చనుదేర నంటకుండ 

వాయువేగమున( బోవ(గ వాడు నేతేర 

నంత మనోవేగ మడర వెడలు 

వడలు డగ్గరువానికడ నదృశ్యతనొందు 

నయ్యద్భశ్యత మాని యార్చి పేర్చు 

వెజచునోయన నిల్చు విజిగిన యప్రే(గు 
నలసిన యట్టుండు నడలిదూరు 

నవుడె బయలెక్కు నగు( గేరు నరసిచూచు, 

గఠిన పాషాణ కుశకంటక పరోహ 

కాపథంబున( గోమలకమలవి జిత 

చరణముల నడచుటకోర్చి చ|కధరు(డు. 245 

హరియొక నగంబు గుహదూరనంత వా(డు 

గడిమి( జనుదెంచి కృష్ణుని గానలేక 

యందు నిదితు( డగు ముచికుందు( దాంకి = 

భస్మ మైపోయె శేచదర్మవతతియలర. 246 

అంత. బైశ్వ'/ 
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ఆజానుబాహు నీలాంబుద 

గొన్తుభాభరణు లో 

వీతకౌశేయు( గంపిత మహో దె దె తేయ 

ధవశాబ్దనే|త్రు ను త్తమచరి[తు 

మానితాఖండలు మణిమయ కుండలు 

-  సనులలాటు వైఢూర్య శుభకెదీటు 

భ క్షజనాహాదు( బద్మజ నుతపాదు 

వేదాం తనుతలోలు ఏవిబుధశీలు 

wd 
భదిహు 

కశర వజ 
అ 

జొ 

| విశదమందస్మితముఖార విందవిందు 
ల 

నమదధిగమం సమంచితాచార చారు 

జయంతీశుభ | శీనివాను వాను 

వు గృమ్లని ముదము సంధిల్ద(గాంచి. 248 

. నాతవః ఫలంబు నాభాగ్యదివత 

నామనోరథంబు నాబలంబు 

మహోదయంబు నాపుణ్యసంపద 

యిటు లధించెననుచు నిచ్చనలరి. 249 

ఆ ముచికుందుం డిట్టనియె. దేవా! నేనిష్వాకు కులసంభవుండ, మాంధాత 

పు[తుండ, ముచికుందుండ, దేవకార్యంబొనర్చి యలసి యిట నిిదించు 

చున్నవాండ. కంకర వితామహచ కహ స్తం ద్రానలాగ్ని చందనూర్యులలో 

నేఘనుండ వని యడిగిన. నే. గృష్టుండ. నిన్నుం గృపాకటాక్ష వీక్ష 

ఇంబున నీక్షింపవచ్చిన చక 'దరుండ. ఇంక నొండు జన్మంబున 

బాహ్మణుండవై. భజించి ననుం జందెదవనిపల్కి భకాను[గహకారియె 

యతని వీడొ_నియె, నంత జరానంధుండు పునరాయోధన సన్నద్దుండై 

యరుగుదేర విశ్వకర్మచె సముద మధ్యంబున ద్వారకావురంబు (పు 

గల్పించుకొసి మభురాజన సహితుండె యా హరియం దథివసింబె 
వ. 

నప్పుడు. | 950 

శ్రికృష్ణుడు రుక్కిణీసత్యభా మల(బరిణయమాడఢుట 

ఆఅ. వె. ఘను(డు రై వతుండు కంజాతనంభవా 

నుజ్జచెత నిజతనూజ సకల 

లోకధన్య రేవతీకన్య నర్పించె 

హలధరుండు బెండ్రియాడెం [బేమ. 251 
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నాదదియవురాణము 

కుండినవతి యధిగతలో 

కుండిన తేజుండు ఫషమ్మకుండనఘుండా 

ఖండల వై భవు(డవనీ 

ఖండల సద్దుణక లావ కలితుండు వెలయన్. 

. ఇలం దగిరి రుక్క ముఖ్యులు హేమశై ల 

ధీరులనఘాత్ము లేవురాహరునుతులు 

వారికవరజ రుక్మిణి వసుమతీశ 

కన్యగాదెంచ నంబుధికన్యగాని, 

. భోజకన్యకు మానసాంభోజ సీను? 

గలితమె కృష్ణపక్షంబు గలుగు టరుదె 

భవ్యతర మైన ధమ్మిల్ల బంధసీమ( 

గృష్టవక్షంబు గరిమ మిక్కిలియు? వనర. 

అధిపు జన్మాష్టమిదినమాలతాంగి 

ఫాల భాగాంతరంబున( బరిభవింవ 

నర్భచందుండు గాన్పించె నతిశ యమున 

బర్వములలోన నుత్తమ పర్వమగుచు. 

. అజుండు శృంగారరనధార లతివ మోము, 

దమ్మి యలరార నరుదుగా( దాల్చెననంగ 

నభీలలోకములకు(జోద్య మావహిల్ల 

నలికులాసితవెణి బొమ్మలు దలిర్చె. 

నిరత హరికథామృతరన 
_ పరిపూర్ణత కూవలీల భాసిలు నా కుం 
దరదనకర్ణంబులు సిరి( 

బర(గు తిదోషమ్నరన శుభస్పూర్తిదగన్. 

చేరలమీ(ద నెక్కుడగు చెల్వునటింప( జకోరలక్షితో. 
దోరవుజాయ కల్మి(దుల(దూ(గి మెజుంగులుగాదె బోయె మిం 

చౌ రహి బూనికాయజ _ శితాస్త్రములేకరసానదేరె నా 
నారమణీలలామకు నొయారముగుల్బు_చు( బొల్చు నేత్రముల్. 

47 

ne) Ot EY 

ఐిలీలై 

to CN 6౮? 

ఏ5'/ 

C9 ౮౮ ౧౦ 



48 నారదీయవపు రాణము 

తే. గి. వసిడి నంపెంగ విరిచాయ భామమేను 

ఆ. వె. 

UX 

తే.గీ, 

నలువగావిందె( గాకున్న వొల(తినాన 

జిగికల తదీయ కశళికచే( దగునొనర్చె 
మనుజులకు మచ్చుచూప( బూనునె యతండు. 

అంబుజంబు పూర్ణిమాంభోజవై రి యొ 

క్క_టియ కమ్మటంచు గారవించి 

యతివ మోము చెంత నతనుండు తనవాలు 

ముట్టనిలి పెనన(గ మోముదనరె. 

ఘనవదన కళా ప్రికి ముద 
మున( జం|దుడు రెండురూపములు గైకొని ని 
ల్సెను నేడు రెండువంకలు 

ననగా రాజాస్యచెక్కు_టద్ద ము లమరెన్. 

. రాజు తమ్ముల హెచ్చించి రహి యొసంగ( 

దల(వ(డనువా ర్ల నిజముగా నెల(తమోము 

రాజలమ్మీ వహించి నిరంతరంబు 

తమ్ములను గొంచెవడ( జేసి తానె మించె. 

. అక్షియుగళి విశాలమాయ యరగౌనె 

మధురభాషా చమత్కృతి మణిపురంబు 

తను లతికగా(గ నతికి( జ్మితంబె కంఠ 

భాగమున జూడ శంఖ సంపత్పశ స్త. 

లలనామణీ భుజములు విన 

ములెయగు( గాకున్న సిరులుపూనిన హస్తో 

జల జలజములును రోజం వ 

బుల పేరిటి జక్క_వలును బొలుచునె చెంతన్. 

తగుబిలము పొన్నవువ్వును దెగడునాభి 

చేరికం దనర్చు నింతినూగారు తీరు 
_నీలఫణి తేంటి చాలును బోలియమర 
మధ్యమాయాసమాగత మహిమ మెజయ. 

గి లా 

262 

269 

264 

ఏదిల్ 



ఇగో 

0) 

WE ue wr , 
నారదయపురాణము 

దవయవంబులలోన నొండయె ననంగ 

చక చక నేమించినయా 

(ప్రకటించి మెజయ(యం గది 
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నకదాచన” యనిరి బుధజనంబులు బళిర. 

ధన్యతారుణ్య ఏిరరత్నంబు బాల్య 

వ్మిగహంబున కై వచ్చి విజయమంది 

యవుడు కతనిల్పు శరధులయట్టు మెటి సె 

గలిత రుచిపొల్చుకన్య జంఘాయుగంబు. 

. కలికిచాయ నిశాలీల కడకు దరమ'. 

బొదలె నరుణోదయస్సూ ర్తి వదములందు 

నబ్దవిక ననమును హంసకారవంబు 

నచ్చటనె మోహనంబుగా నావహింప. 
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ES డా 

267 

268 

269 

పాదరేఖా కలితధ్వజ కలశాతవత్ర చిహ్నయె పరిపూర్ణ యావనయగు 

నా రుక్కిణీనుందరి కాంచనాంబరచందనానులేవనమహాభూషణ సురభి 

మాల్యాలంకార భాస్వరయైయున్నయంత నారుక్కిణికి 

శిశుపాలుండర్హు (డు హరి 

పశుపాలుండనుచు రుక్మి పాణిగృహితీ 

వశగతు ఫీమ్మ నొడంబడ 

నిగితమతిందెలువ లగ్న నిశ్చయమైనన్. 

వారు శిశుపాలునిం విలువనంవిన. 

మాగధ సాళ్వాదులతో 

సాగరముప్పొంగె నన(గ( జైద్యుండు మదవ 

న్నాగరథ హయ పదార్భటి 

నాగరకులు మెచ్చవచ్చె నవ్యన్ఫూ ర్తిన్. 

బరిణయంబు 
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ఆ. వె. శౌరి చక్క_(దనము సత్యాతిశయలన 

ధుణములఖిల విబుధకోటివలన 

వింతవింతగా(గ విని వినిశిత 

కంతుకుంత నిహాతి( (గాగి (కాగి. పైత న్ ey 

క. _ఆరుక్కిణి యొకవివుని 

సారజ్ఞుని( విలిచి కలిత సంకేత రహ 

స్యారూఢ కోభనోత్సవ 

చారుతరాత్మీయ వృత్తసందేశంబుల్. 2776 

వ. తెలియంబల్కిి కృష్ణు సాన్ని ధ్యమునకుం బంపిన నా భూసురుని వలన, 

గృష్టుండు తద్య్చాతాంతంబంతయు విని యతిరయంబున దారుకాసీత 

స్యందనంబెకి.. బలరామ సహాయంబుగా. గుండిన పురంబునకుంజని 

నీవ్మకుం డెదురుకొని యొక్క యుచిత సౌధంబున నునుప నుండె 
నంత. OTT 

కీ హరి యద్భుతముగా(గ నరిగి రుక్మి ణి( బట్టి 

రథమువై నిడుకొని రామనహితు. 

డై మాగధాదులతో మొనయైై చైద్యు, 
డని సేయ దద్భల మణ(చి వై చి 

గర్యాంధు(డై రుక్మి గవిసిన నతని యో 

ధావళి నురుమాడి హరి కఠోర 

కరవాలమున నొంప( గదిసిన భీవ్మక 
కన్యక విడిపింప(6 గనలివాని 

తే. గీ. కచ విఖండనమొనరించి కాచి యనిచి 

పాంచజన్యంబు( బూరించి బహుళ జై|త 

చితవాది|త ఘోషంబు చెైలంగ ద్వార 

కాపురంబున కేగా శృంగారలీల. 2”78 

వ. ఇట్లు కృష్ణుండు ద్వారకాపురము. (బవెశించి రుక్కిణిం బరిణయంబగుటకు 

నుత్సాహంబు మెజయనుండిన గర్గుండు శుభముహూ ర్తంబు నిశ్చ 

యించెనప్పుడు. : 279 
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తే. గీ. 

. i ల "శ జ 
చ " నారదీయఫురాణము 

(పతిని కెత తన చితపటమంటపంబును 

(బత్యంగణాంచిత భవ్యనవ వ్య 

కర్పూర మృగమద గంధిలంబును (బతి 

ద్వార రంభా స్తంభ దామకంబు( 
(బతి రాజవీథి సద్భట తోరణంబును 

(బతి నిమెషాహతవటహ రవము 

(పతి భూసురాశీః |పవంచ నంధానంబు 

పత రహ హనవనవారంభకంబు 

(పతి రథాళశ్వగజశ్రీశుభ క్రమంబు 

(పతి కుల స్రీ పురుషక శాభ్యంచితంబు 

(పతి సమో బ్లితశ్ళంగార బంధురంబు 

నైననగరంబు కనువండు వయ్యెనవుడు. 
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తన నగరిలోన(గృమ్షుండు 

మంగళ స్నానంబాచరించి వివిధభూషణ శోభితుండై కల్యాణగ్భృహ 

వితర్దిక వె బంధుజన సహితుండై రు కిణియుం బరిణయోచిత శ్చంగా 

రంబుమెజయ నెచ్చెలులు దోడొ_నిరాగ నూత్నరత్న నిర్మితం బైన 

శోభనగృహంబు చెంత నిల్బెనప్పుడు వివిధ వాద్యధ్వనులు వనుదేవ 
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శుభకరంబై న మంగళ సూతమపుడు 

కపి గృష్ట్ణుండు రుక్మి ణిగళ మునందు 

నకుహకోక్తుల మాధుర్య మందనుండు 

గళమునకు మెచ్చొసంగిన కరణిగాంగ. 
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(7 మా 
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ఒప్పులకుప్ప రుక్కిజి సహోదరనేయములె న లాజలిం 

. మంజు జుమంజీర మాణిక్యవుంజకాంలి 

వాహినీమధ్యమున కరవనజ మత్స్య 

మకరరేఖలు విలయ నశ్మము వధూవ 

దమున మెట్టించె శౌరిచి త్తంబుగర6గ. gE 

విమల శాల్యన్న మాజ్యాన్న వినముద 
౧ 

శర_రాపూప ఫలరస కదదధి వ 

రంబు లానందముగ( [బమదంబుతో భు 
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గోపాల మౌళియాత్మా 
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ఆ. వె 

on 

తే. గీ. 

(గగ 

నారదియపురాణము 

ఉద్ధతులై యిరువురును ని 

యుద్ధము. గావించి ర్మాగహొద్దవముల భూ 

భృద్ధరులు పరబల న 

న్నద్దులు జయకౌశలె క నయనిధులన(గన్. 

చరణంబుల( జర ణంబుల( 

గరముల( గరములను గదల గదలన్ నఖరాం 

తరముల నఖరాంతముల 

నిరువదియెనిమిది దినంబులిరువురు(బోర న్. 

నాదిదేవుడా చరాచరకర్త నా 

రాయణుండె యనుచు. (బస్తులించె. 
. 

జయ జయ రఘుకుల చకిశ తాటకా 

హరణ, విశ్వామి తయాగభరణ, 

అనఘ, యహల్యాఘహారి, శంకర ధను 

ర్భంజన, జానకీ (పాణనాథ, 

భార్గవ భుజదర్పభంజన, పతృవాక్య 

పాలన, ఖరముఖ [ప్రశయకాల, 

ను గీవవరద, యశోనిధి, వాలి మ 

రన, వారిబంధన, దర్చితో గ 

కుంభకర్ణాతికాయాది కుటిలదై త్య 

ఏరనంహార, రావణ ద్వివమృగెంద, 

పుష్పకాన్విత సాశకేతవురి నివేశ, 

రామ, శైలతనూజాభిరామనామ. 

దాసానుదాను(డను నే, 

జెసిన యవరాధ మాత్మ, జింతింపక సీ 

తాసఖ నను రక్షింపవె 

_ వానుకికంకణ విరించివందితచరణా | 

అని జాంబవంతుండు మజియును (బస్తుతించిన. 
ఆ ఆని 
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901 

302 
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హారి (పనన్నాఠత త్ము(డై యతని( గ గొగిట(జోర్సి 

యపవాద మొదవిన నరుగుదేర 

వలసె శ్యమంత కాహ్వయ రత్న మిచ్చిన 

దదపవాదము నాకు( దవుననిన 

నా దివ్యరత్నంబు నాత్మజార త్నంబు 

నత డొనంగ(గ6బురి కరుగుదెంచె 

గుహలోన( దానుండి గురుతెటుంగక వచ్చి 

టే వలపించి తిరిగెడు బంధువర్ల 

పొరవ రః సుధీ వర్గ పార్గీవంద్ర 

ళా 

డమ్మీ యొనంగె పద్మం ని 

జశాంతరంగమ్నునందు హర్తాబి విరియ. 905 

. అతడు అజ్జించి యవరాదమణ(ఏికొన(ద 

అంచియార త్న మును నుకళాకలాప 

యైన యాస సత్యభామ ప్రీయాశయమున 

వచ్చి సద్భక్తి కానుక యిచ్చి హరికి. 306 

అప్పుడు కృష్ణుండు స తాజిత్తునకు మణి మరలనిచ్చి సత్యభామం బరి 

[(గహించె నంత నరకానురకారాగృహగృహితలై న రాజకన్యలు పదాయి 

వేవురును శౌరికి నిజవృతాంతంబెజణుక కపడంజేసిన సం|భమంబు మెజయ 

నా హరి నత్యభామాసమన్వితు(డగుచు( జతురంగబలయుతుం డై తత్పు 
td 

రంబునకుం జనిన. 807 

నర క సంహారము... వారిజాతా ప మారణము 

అప్పుడు భి నాము(డు మదముల్ 

చిప్పిలు సింధురమునెక్కి_ శతినని దీపుల్ 
అంటే 

కుప్పలుగా. దద్భువన క్ర 

కువ్పలల భుజుల్ భుజింప, (గోధోద్దతుండై. 908 

ఎదిరిన యా కృష్ణుండును నతనివై గవిని యనేక దివ్యబాణంబులేసిన 

, నాథవానందనుండును నా కృష్ణుని బ బాణంటులం ..44246 26229 నటి 
ర్ 

యిరువురు మచ్చరంబులెచ బహువిధ శస్తాస్రఘాతంబు లొదవ( బోరు 
ధి 



౨6 

eu 

నారదియవురాణము 

నెడ హరి సంతసెల్ల సత్యభామ యిప్పుడె నరకాసురుని ఖండించెద 

మదియ యుద్ధచాతుర్యంబు చూడుమనిపల్కి వీరశ్ళంగార రననిధియె 

కుచంబులవె జారు పయ్యదకొంగు వదిలంబుగా సవరించి కీలుగంటు 

బిగువుగా ముడిచి కరంబున శర చాపవళ్లి మెజయ జన్య సన్నాహంబు 

మెణయనున్న యెడ. 809 

ఆ చూపుగోపు సొగనును 

నా చాపాకర్ణనంబు నా యుద్దక శా 

వై చ్మితియు( జ్మితంబై 

గోచర గోచరుల కవుడగోచరమయ్యెన్. 310 
. చ|కధారు( దుంచె( జ|కిదానవలోక 

చక్రవర్తి శిరము చదలనమర 
చ్మక మెల్ల జూచి నంతోషమంద నా 

చ([కవాళధరణిచకమదువ. 311 

అప్పుడు మణికుండలంబులును వై జయంతియు వరుణదతసితాతపవా 

రణంబునొక మహాదివ్యరత్నంబునొప్పగించి భూదేవి మురారాతిం 

బొగడి మొక్కా. 912 

భగదత్తుండను తత్సుతు 

నగజియదయావిలోక నామృతవృష్టిన్ 

జగదేకపతీ : పోవుము 

తగునా శితరక్షణంబు ధర్మాత్ములకున్. 919 

అని మజియు నుతించిన యా భూదేవికిం (బసన్నుండై భగదత్తునకు( 

ద|దాజ్యాధిపత్యంబొనంగి. 914 

కాంతులవింతల దగు చౌ 

దంతుల వర రూవవిభవధన్యాకృతులన్ 

గాంతల( బదారు వవుర 

నంత మురాంతకుండు వంపె నా ద్వారకకున్. 415 

అప్పుడు కృష్ణుండు సత్యభామా సహిత్తుండై గరుడాధిరోహణంబు 
మెజయ నమరావతికిం జనిన నురాధినాధుం డెదుర్కొని సం భ్రమించి 

యిందుని నగరు | పవెశించి యందు. 916 
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అదితి దివికి దివ్యంబులైన కుండ 
లాం 

క f) 4 ష్ ణి ఎ శా (a న r yes అంబులిది ముం[దుచం బూజ ంబులొంది 

¢ గ ఇ ఇ( 
నందనంబున3(గి ననందనాది 

వందితు(డు పారిజాతంబు వన్ఫె (జూచె. 317 

ఖగరాజు మింద, నిడుకొని 

ఖగఏీథింజన(గ శర నికర వర్షములన్ 

ఖగవాహనులై రురిసిరి 

ఖగముఖ్యులు దివిజరాజు గర్భము మెజయన్. 919 

అవరాజితాధివుతు హరి 

యపరాజితమూ ర్తియెన యమరేందుండు శౌ 
కావే 

ర్య వరాజితు(డై యుండగ 

నవరాజితు. జేసి యతని ననిచెన్ బురికిన్ ఏప0 

ఇట్టనిచి కృష్ణుండు నిజనగరంబు |వవశించి సత్యభామా గృహంబున( 
“ లీ 

వాదిజాతంబు నిల్చి యా రాజక న్యల ననేక రూవంబులు ధరియించి 

అల్లో 
బవఎబవిధ సుఖంబు అనుభవించుచు నుండెనంత వలి] 

వఏంతల్మీజ నవంతిదేశవతులా  విందానువిందుల్ శుభ 

స్వాంతుల్ సోదరిమి తవిందకు ఘన న ఇయంవర శ్రీల న 

త్యంత వీతిగ రాజులంబిలిచి యాస్థానిన్ విజ్బృంభింపంగా 

నెంతే సం| భమమొప్ప( గృమండు భుజ్ దీర్గ [పతాపోగుడై., arene 

ఆ మిత్రవింద నపహరించి నిజపురంబునకుందెచ్చి యా కన్యకను 

వరించి హరి శుభంబున నున్నయంత,. వవ్ 

౧0) 4 ఇటో 

6 

ఆల అ 
గ వకుంజరు( డొప్పగు న గు 

భ్యాసుభ గుండు త తనయయె తగు నాగ్నజితిన్ దట్నిత్పభా 

న్ని లో జ 

భాసురగా,తి( జకి వృషభ భ| పవర ంబులమూ రా(టినాల్సిటిన్ 

గేసరియట్టు పట్టి "పళ కించి దిజయించివరించెనంతటన్. ఫ్రైపగీ 
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సీ, 
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కరులొక తొ మ్మిది వేలును 

గరివర కతగుణములై న ఘనరథములు ద 

దర రథ శతగుణ హయములు 

హరి శతగుణభటుల నృపతి యళల్లునకొన(గెన్ 825 

my Cl bn] న క ఖీ భల! నీ మణియు( బదివేలు ధెనువులును సకల ఖభూషాభిరామరామా సహస 

(తయంబునునగ్న , జితుతనకు నొసంగంగై కొనినాగ్బ జితి సహితుండె 
ch అనో మెం ణా 

ద్య్వారకానగరంబు. [(వవెశించెనంత 926 

భ దయను మెనమజబ(దలి 

భ|దగుణానీత దివ్యభామాజనశుం 

భ|దత్స ము( గె రేయిన్ 

భ్మదవిమర్దనుండు శౌరి పరిణయ మయ్యెన్. 927 

అంత 26 

మదనృపాలు నుతన్ రుచి 
మ/దత్సము లతక్షణన్ సమస్తారి మనో 

మ|దాజగణము చూడ న 

మదక్షకు(డట వరించె మహితోత్సవు(డై., 999 

మజియుం బాండవులం జూడ నిం: ద పన్థవురంబునకుంజని అర్జున 
సహితుండై వేటలాడుచు( గాశిందీవులిన వదేశంబుననున్న కాళింది 

కన్యను వివాహంబె ద్వారావతికి వచ్చెనిట్లు. లఫ్0 వ్ ర 

భవ్యయగు కుక్మిణియును జాంబవతి సత్య 
భామ కాళింది మి|తవిందా మృగాశి 

నాగ్నజితి భ|దలక్షణా నలినముఖియు 

ననగ నెనమం|డు [ప్రయభార్య లగుచునుండ. వైవి] 

సంతోషంబున శారియుప్పొంగుచుండనంత నొక్కనాండు. 982 

భోజకన్యాగర్భమున దర్పకుండు |వ 
ద్యుమ్నా భిధానంబుతో జనింవ 

శంబరు( డరియని జలది వైవ నతని 

నొకమీను (మింగ మహో గళ క్తి 
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తే. గీ. 

నారదీయపు రాణము 

జాలికుల్ తెచ్చి తచ్చంబరదైత్యు మ 

హానసంబున కప డప్పగింవ 

నందుదయించిన యటి బాలు. 

తే. గీ. గాంచి మాయావతీ సమాఖ్యన్ వసించు 
రతికి నెటిగింవ నంత నారదుడు తత్ర 

మంబు( దెలువంగం౭ దెలిసి శంబరుని నడిగి 

చెలువ రతి తత్కు_మారు బటోషించుచుండ. 

చిలుకుల వాలుంబువ్వుల 

యలుగులెనాబాలువిల్లు ననిలరథంబున్ 

గల జగజోదిత(డని మది. 

దల(చిరి శంబరు(డు దక్క_( దక్కినజనముల్ . 

ann రం Spe ద నా లోగ గ్ల / ల mw వలుకులలోన మోహములు వెకొని నవ్విన ముద్దునవ్వులుణ 

వ వలపులు వెల్లిగామెజయు వాలు(గనుంగవబొల్బు చూవులున్ 

గులికెడు బాహుమూల రుచి గుబ్బచనుంగవ చాయ వేజులై 
కలయ నార తి పమదకంతుని( బెకొనియెం (బియంబునన్. 

orn 
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to 

996 

అప్పుడప్పువ్వులవిలుతుండు రతివలన( దద్వృృత్తాంతంబంతయుం 

దెలిసి సర్వశ్యతు వినాశినియైన మహామాయా ఏద్యంగాంచి. 

శంబర దైత్యనముద్భట 

శంబరయోదార ఘోరశాతాసితలన్ 

శంబరపోతమువోలెన్ 
ta] 

శంబరనిదిశాయినుతు(డు చయ్యననొర్చెన్. 
వ 

అంతర తి గగనాద్యంబునందు( బతియు' 

దాను(జని ద్యారకావురోతంనహంన 

మండ లోద్దండ మాణిక్యమండల|ప 

కాండసౌధా[గమున నిల్చి కాననయ్యె. 
శి 

997 

995 

వ్ఏ9 
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రాజీవ జాగ ని వర 

జను రుచిరాంగనవ్యదిప్తియు దవశాం 

కోమల, బోలుకన్ను టు 

రాజిలంగ శౌరియనుచు రమణులు గదియన్. S40) 
య 

ఆత్మ చల్లనగుట కానందబాషాంబు 

ధార లుప్పతిల్ల( దగ6 గుచములు 

చేవి పాలుగురియ( జెంత రుక్క్మిణ్ నిజ 

సఖులు దాను గొంత క నం|భమించి. 241 

కుటిలాలక భాగళ్గంఖకుం గడ గలదె. 942 

అని పలుకుచున్న నారదునివలనందత్పూర ౩ వృత్తాంతం అంతయు 

నెణింగి కృష్ణుండు తత్సమీవంబునకుంజనుదెంచె వసుదేవదేవకీ బల 

రాములు తదింధం బెణింగి (పమోదాన్వితు లైరి. భోజకన్యక తనకు 

వందనంబులు సేయు సుతునిం గోడలి నక్కునంజిర్చి చక్కనెత్తి 

బహూోకరించె నంత హారరందటును నిజస్థానంబులకుం జను 

నటియెడ. 94 
థు 

ఆమ్నాయనికాయాజ 

[సామ్నాత సుకీ ర్రిశాలియగు హరికి లన 

ద్యుమ్నరుచికి రుక్మిణికి. (బ 

ద్యుమ్ను (డత (డు తిరుగ యోలిగి యుత్సవమొనంగెన్. 944, 

అంత ( బూర్హయౌ వన క ళాభివృద్ధిగాంచిన ప్రద్యుమ్న కుమారునకు. ఏ4ీ5 

ర్రుక్మితనయ నొనగాదనన 

రుక్మాంబరు(డా ప్తజనవరులు బాంధవులున్ 

రుక్కిణ్యాదులు రా(గా 

రుక్కర థంబెక్కి తగుసిరుల్ దళుకొతన్. 946 

re కుండినపురంబున కుంజని రుక్మి నందనం (బద్యుమ్నునకు వివాహంబు 



తే. గీ. 

తే. గీ. 

నార దీయపు రాణము 

భ|దతరమూర్తియగు బలభ।|దునెదిరి 

దర్పమొప్పంగ రుక్మి జూదమున( గనలి 

(పల్రద ములాడ, ద్మీవకోపమున వాని 

గిర ము(|దుంచెను వర ఘోర సీరమునను. 
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అంత ( గృృ్టుండు. తమవారినందణిందోడ్కొ_ని ద్వార కావురంబున 

రకుంజని నుఖంబుననుండునంత. 

చండీపతి తాండవమున 

మెండైన మృదంగరవము మెరవడిచే ను 

దండత మెప్పించిన దో 

రండంబులు వేయుగలిగ( దద్దాత్యునకున . 

తద్భుజాదండకండూతి దండినైన 

దండినై నను తృణముగా( దలంచి చంద 

ఖండజూటుని రమ్మను భండనమున( 

గండనున్నట్టి ర క్షఃపకాండమమర. 

దాణాసురునివు తి పరివూర్ణయౌ వన 

నుషయను కన్య సౌధోవరి[వ 
దేశంబునందు న్నిదింప మోహనశుభా 

కారుండు హితచాటుకారుడమల 

శృంగార నిధిశుభట్రళాలి యనిరుద్ధు( 

డనిరుద్దు(డై యదృశ్యత వహించి 

[పథమ సంపర్క్మసంపద వెల్టివిరియించి 

చనినమేల్కా_ంచి యాచం[దవదన 

తే. గీ. నాల్గువంకల నీక్షించి నవ్యదివ్య 
గంధ మాల్యానులేపనా[ కాంతతను ర 

తాంతకళ దనకెంతయు వింతగా(గ 

హర్షఖిదంబు లుప్పొాంగ నచటనిల్సి. 

849 
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ఎన్నండు గాంతు నాదు హృదయశళ। ౧రునెప్పుడు గొ(గిలింతు నా 

చన్ను అతిపు నన్వెడల. జక్కె_ర మోవిసుధార సంబు నే 

నెన్న డువిందు సేయుదు మహెంద్రుడొ చంగ్రుండొయారలింద్రుడి. 

యున్న మనుష్యమాతుండె యనూనమ హత్య విలాససంపదన్. ౩54 

నిదాసమయంబున ననుంగూడిన విభుండు కనుపట్టండయ్యనసి మదన 

బాణ మోహితయై యా యుషాకన్య యివ్విధంబున(జ్మిత రఖయను చెలి 

కతెకు నెజింగించిన నదిచి తపటంబునందునురాసుర నాగ నర లోకంబుల 

ఘను లైన సౌందర్య నిధుల [వాసి చాతుర్యంబుమెఅయించినంజూచి 

యందుననిరుర్దుంగాంచి లజ్జావనత ముఖియె తదాసక్రభావంబు( దెలువ 

నా బాణతనయతోడ నీవిభుని నత్వరంబుగా. దెచ్చెదనని వలికి యా 

చితరఖ నం భమంబున విర్ర్ 

. ద్వారవతికినే౧ యారామ మాయచే 
నడరి దివ్యరత్న హర్మ్యడోలి 

కాంతరన్థుడైన యాయనిరుద్ధు, జొ 

కించి తెచ్చె పంతగించి యపుడు. వైల్6 

తెచ్చినయతనితో బహుదినంబులు మదనకేళి విహరించుచునుండ నుషకు 

గర్భంబైన, ద|దక్షకులెటీంగి బాణునకు విన్నవించిన నతండు ఘోరా 

హవంబున ననిరుద్ధు నాగపాశబద్ధుంజ సె నంత నారదుని వలన; 

గృష్టుండు తద్విధం బంతయు నెజీింగి. వైర్? 

బలభద |పద్యుమ్నా 

దులతో రథ మెక్కివచ్చి దుర్వారభుజో 

దృలమున( జ కాద్యాయుధ 

ములు మెజయన్ శోణపురిని ముట్టడిచె సెన్. దర 

. హరిహరులుగూఢ కర్ణకుంభాండ ముసల 
హస్తులును సాంబ బాణానురాత్మజులును 

శంబరారాతి తారక శా|తవులును . 

బాణ శెనేయులును రణవోణి గదిసి. . లిక9 
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శరకుంతమునలపట్టిస 

కరవాలగదాస్త్రశ స్రగణకోటులచే 

' నరి. బోరిరి జయకాంకా 

పరుల (బహ్మాండ మెల్ల, ఖటవట.( బగులన్. 
ర న్న 

అప్పుడు. 

బాణనుతు(డేగెందనకుం 

బాణము దక్కి_ంచుకొని కృపాణము జారన్ 

బాణుడు వణంకుచు సాత్యకి 

వాణంబుల నిలువలేక భంగమునొందెన్. 

మునలధరుభయముకడువె 
క్కనముగ( గుంభాండగూఢ కర్ణులు చనిరా 
యసమాన ఘోరనంగర 
వనుధయు నేరికిని జూడ వశమే యెదుటన్. 

హరు(డు |బహ్మోా స్ర్రముఖ్య దివ్యాస్త్రవితతి 

శౌరివెనేయ హరివాని సంహరించి 

జృంభణా స్ర్రంబు వైనేయ శంభు(డంత 

నుక్షకకుదాంతరంబు వై నొరిగి సోలె. 

తత్సమయంబున బాణుండెదిరి.. 

పంచశ తబాహువులను చాపములుదాల్సి 

శాతసాయకములు వైవ శౌరి తచ్చ 

రాసనంబులు దుంచి రథ్యములు నొంచి 

సారథి హరించి యతని తేజంబణంచి. 

నిలుచునెడ. 

కోటర పరిశుష్క_వదన 

కోటరయె నుతుని(గావ(గొమ్ముడివీడన్ 

శాటంబుజార భీతి ని 

శాటంబు రణస్థల్యాగ మప్పుడు చొచ్చెన్. 
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బాణుండు భయంబున నిజవురంబు సొచ్చెనంత హరుండు (తిశిర ఘోర 
మూర్తియగు న్నుగజ్వరంబు(గల్పెంచిన దాని నతిశీతల జ్యరంబు 
గల్సించి హరి హరించెనంత. 869 
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. కదిసి బాణు(డెదిరి కయ్యంబుననుశౌరి 

జ|కియును నుదార చ|క్రధార 

నతని బాహుశాఖలన్నియు ఖండిండె 

నాల్లుదక్క_(దత కణంబునందు STO 

అంత హరుండు (పారించిన హరికరుణ వహించి ప్రహ్లాద వంశ జుండు 

గావున వీనింగాచితి [ప్రమ మథా[గెసరుండవైన నిన్ను (గొలిచి యుండుంగాక 

యని బాణుని మన్నించియాహరుని ఎడ్కాల్పిన నాఘనుండు నిజచ్చం 

జనియె నంత దనకూ( తునకు ననిరుద్దునకు ననేక పభావహోత్సవేం 

బులు గావించి యయ్యుషాజనకుండంవ(గృష్టుండు తమవారిందో డని 

మంగళ వాద్యంబులతో బలసన్నా హంబు మెజయ ద్వారకాపురంబు 

వవేశించెనంత. ఫ్] 

సృగమహారాజు వృత్తాంతము _ పౌం|డకవానుదేవు(డు 

ఒకనా(డు వనవిహార 

[పకటోతా సాహంబు మెరసి (పద్యువ మ్నకుమా 

రక ముఖ్యు లలసి విమలో . 

దకమున శై పాడునూతిదరినుండి తగన్. బ్ర 

వికలాసమరూపంబున। 

గృకలానమొగర్చుకొనుచు( గృకలాసము దా 

నొకటి పొడచూపదరికిన్ 

వెళలింవంగ లేకయున్న (బెర్చినవేడ్క_న్, 978 

కృష్ణుండా కృకలాసకంబు చెరంజని. 974, 

కరమునంబట్టి యెొత్తిన జగన్ను తదివ్యశరిరమున్ బరి 

స్ఫురితసురత్న కుండల విశోభిత భూషణముల్ మనోహరాం 

_బరమును బూని యొక్క నరపాలకు(డై యది శౌరి(గాంచి ని 
ర్భర సుఖవార్ధి( దేవి బహుభంగుల నెంచి నుతించి వేడుకన్. 975 

ఇత్వాకుకుల నృవు(డ(బా 
. పక్వాంకమృగాదనంబభయ హేతుమదీ 

య మెడ విన్నయంతనె 

భిశ్యాకారమున విమతబృందంబే(గన్. _ 976 
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ఆ. వె. పరమపురుష కృష్టపరమదయానిథి 

ర్ట 
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పరమయోగివంద్య పరమహంస 

పరమధామయుక్త పరమశుభాకార 

పరమతత్రమీవ పావనాత్మ. ఫ్రై” 

ఏ భవత్పీతిగా జగతీనురు లగజేయంబులగుధేనువుల దానంబొనర్చితి 

నందు నొకరికినిచ్చిన ధేనువు నొకనికి నజ్ఞానంబున ధారవోసియిచ్చితి. 
అన్యొన్యమత్సరంబుననున్న యాభూమీనురులలో నొక వివుండు నన్ను 

గృక లానవంబగుమని శవియించెతచ్చాపదుఃఖంబు సీవలనంగడచితినని 

పల్కి యా నృపాలుండు దివ్యలోకంబునకుం జనియనంత. 3878 

పౌం|డక వాసుదేవు( డురుబాహుపరాకమగర్వనంపదన్ 

గాం[డతనంబు గాంచి మురఖండనుతో( గలహంబుపూని తా 

వేండములై న బాణముల వేంచెదం జుమ్మొక భదదంతి యా 

పుండ రసాలముంబలె రివున్ నిను నొంచెద సాహనంబునన్. 897/9 

. తెలియ నీవు వాసుదేవాహ్యయమున ర 

ర్లుండవె ధరితి న్ముగశాస 

న|వతావకి ర్రినయశాలినగు నాకు 

దగు సిద్ది నెంచ( దత్సదంబు. 960 

అని ఇట్టనుమాటలు దూతకుం దెలివిన నతండు చనుదెంచి యానృవతి 

యాడినట్టు విన్న వించిన( గృష్టుండు కోవంబు మెజయ నిట్టనియె. 881 

కదలివచ్చితి నిలుమను కదనమునకు 

శాకినీ ఢాకినీ పిశాచముల కెల్ల 

విందుచేసెద పౌం|డక విభుని మాంన 

ఖండములఖండ జయలక్ష్మి గాంచియపుడు. 99 

అనివలికి దూత మరలనంవి జయభేరి వేయించి రథంబెక్కి యనేక 

బలంబులు గొలువం గృమ్హండు కదలిన. వరల 

రెండకోహిణు లిరుగడ 

నుండ(గ( బౌండకు(డు నిలిచె నుగత( గానీ 

శుండును మార్కొనియెం దా 

నండనిజాక్షోహిణీతయంబు చెలంగన్.. 884 
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అంత గృష్టుండు వారికి నభిముఖుండై తద్భలంబుల నురుమాడుచు 

డాయం జని. విని 

అరదంబు( (దుంచి సారథి. 

బరిమార్చి సీ డెంబునటికి పౌం|డకుని శిరం 

బులు శ స్ర్రనిహతి(దుంచుచు( 

బొరలంగా(జేసె వృష్షిపుంగవులలరన్. 966 

. కౌశికెందబలము ఖండించియాత ని 

తల యిలాతలమున(బెళకకుండ (6 

గందుకంబు దితియగా( దత్పురంబులో( 

దార్బ(దత్సుతు(డు నుదశిణుండు. 987 

అభిచార పోమకృత్తిన్ 

రభసంబున( బనువ నది దురానదచ [క 

[పభగెరలి తీ వరోష 

కుభితమతిన్ వానిమింగె నురలు నుతింపన్ . 868 

అంత శౌరి తజ్జయంబు (గాంచి సుఖంబున్న యెడ. 889 

కౌరవపాండవ సంబంధము 

భోట విదర్భ సాల్వ కురుభోజ కరూశ వరాటలాటిక 

ర్హాట దశార్ణమదయవన దవిశాంధ కళింగ చోళ పా 

నాట విదేహ ఘూర్డర వనాయుఖ నాయురినాయుతంబు న 

య్యాటములన్ స్వయంవరసభాంతర నుంచతలంబులందగన్. శీర9్రి0 

ఉన్న విధంబెజీంగి జాంబవతీసుతుండారాజలోకంబు చేరంజనియె. 891 

చని సాంబుండు దుర్యోధన 

తనయను శుభయత్నమున రథమువై నిడనా 
ఘనులగు కర్ణాదులు స్త్రీ 

వ్రనిశాతాస్ర్రముల( గట్టివెచిరి యతనిన్. ౨. 999 
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తద్భ్భత్తాంతంబువిని కృష్ణుండా గ హంబుననున్న గురుండుగావున 

బలభదుండు దుర్యోధనపక్షంబున హస్తి వురంబున కేగి రారాజునకు 

నిజాగమన (పయోజనంబెటి(గించిన నతండు గర్వించి యుద్దత వచనం 

బులు పలికిన సమిద్దహలముఖంబున హస్తివురంబు యమునలో'. 

బడ దిగుచు కృష్ణా[గజునకు విచ్చితాంబరాభరణంబులు మెజయు 

అక్ష్మణకన్యకతో డ సాంబుని మరలనిచ్చి భీష్మాదిసపితుండై కురు 

రాజు |ప్రియంబు చెప్పిన నబ్బలదేవుండు నిజవురంబునకే(గి తదుద్వా 

హంటబు(గావించె నంత. 898 

రాజనూయంబునకు ధర్మరాజు పిలువ. 
నంవనే(గి జరానంధునపుడు భీమ 

సేనుచేనడ(గించె నా శ్రీధరుండు : 

తగు యుధిష్షిరభూవరాధ్యరమునందు. 894 

దమ ఘోషనందనుండరి 

దమ మోషముతోడ, గృహ్షందార్కొంని యపరా 

ధములొక్ళ్క_శ తంబపరా 

నము లెల్టన్ నవ్వే సె దానుద్ధతుండై. వ్లిర్ 

ఆగోపనయన విధుడు త 

దాగోవనయనమొనర్చ నా|గహమడరన్ 

వేగమున( (దుంచె రిపు ను 

ద్వేగంబున విమతులెల్డ ఏలీగి చలింపన్. 996 

దురములోదంతవ క్ర విదూర సాల్య 

ముఖ్యులజయించేె హరిలోకములునుతింవ 

రాజసూయంబు గావించెలబొఢిరాజు 

రాజగూయంబొరల ధర్మరాజసుతు(డు. . వీల? 

సూతుడు (బహ్మాసనయుతు. 

డైతను గెకొనకయున్న హలి యుచితంబుల్ 

చేతోవృతి దలపకప . 

రీతుని గావించెనతని బుషులు వడంకన్. " “898 
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. . ఇటుదేసి బుషులవలన నేతత్పాపనిష్కృతి తీరాచరణంబున నగునని 
ద్ థ్ 

విని తదాచరణోన్ముఖుండై. యుండెనంత బుషియాగ విమృ నిరాసంబు 

"సేయం దలంచి. 999 

పల్వలు కృతరిపుశో భిత 

పల్వలు నిల్వలునియనుజు బలు(డు|[గుండె 

పల్వగలంబోరి తలంచి 

పల్వగలంగొట్టి నేలవైంబడందోచెన్. 400 

ఇట్లు వల్వలుం|దుంచి కౌశికీనరయూవ్రయాగ గోమతీ గండకి విపాశా 
కోజనదగయా గంగాసాగరనంగమ సప్తగోదావరి కృష్ణవెణీ పంపానర 

శ్రీశైల వేంకటాచల కాంచీపుర రంగధామ వృషథా ది మధురా సేతు 

తామవర్గుల దర్శన స్నానాదులం గృతార్టుండె నియమంబు మెజయ 

యాగంబు గావించెనంత. 401 

కులసతి దార్మిద్యంబున. 

బలవింవుచు నొక్కనాండు భ ర్రకుచేలుం 

బిలిచి మన [పాణ బంధు(డు 

గల కృష్ణుండు గలుగ లేమి/గంద(గ నేలా. 402 

ఉపాయనంబులుగా( బృథుకంబులుగొని కృష్ణసాన్ని ధ్యంబునకుం జని 

పృథుకా ర్రిదీర్చవె యనిపలికిన. 408 

ఏలికవె జగుప్పయొనరించిన చేలము, క్షౌరకర్మమే 
కాలములేని శ్మ(శువులు కన్నుల దూష్క శుష్క_చర్మ మె 

పాలినమేనుగల్లి తనపై కమలా గజనిల్వ(బూర్ల ల 

జ్ఞాలను( డై మురారికడకాద్విజవర్యుండు వచ్చువేళలన్. 404 

వే త్రహస్తులగను(గొని వెజచుభ[ద - 

దంతి మీంకారములువిని తల్రడించు 

నెలమితో నెవ్యరెదురైన నితండు |వభు(డ 

డగుచు: నత(డు.. 405 
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హరి కనకరత్న భవన బాహ్యస్థలమున 

నిలిచి యద్భుత మైన యూ నిలయమెట్టు 

చొత్తునని ఖీతి/గలంగి రాజిలువసించు 

కొలువు మొగసాల చొజలేక కొంకికొంకి. 406 

భయముడిగి సాహసికని 

శ్చయమున నా నగరు చొచ్చి తద్భోజసుతా 

(పియభాషలతో. జొక్కు_చు 

నయుతార్శ-_స్ఫూ ర్తి మెంయ నాదిమమూరి.న్ . 407 

కాంచియవ్వి[ పుండు. 408 

గడగడవడశతుచుదివన 

on బ్ FY J A లిడ మొక్కి బహూకరించి యిల్లాలు [పాయం 

బడరన్ రత్నకలశమున 

బడిబడి జలమొున6గ శౌరివపదములు గడిగెన్. 409 

ఇట్లు తనపదములు గడిగి నిజవూర్య వృత్తాంత ంబు దెలువ లజ్ఞావనత 

వదనుండె కానుక సమర్పింవనేరకయున్న కుచేలుని చేలాంచలంబున 

నున్న యటుకులు భ క్షపారిజాతం బెన యా కృష్ణుండు తానె పర్మిగ 

హించి యతని ననిచిన. : 410 

అప్పతిసంపద యొసనగడె 

తప్పదు నుత్ప్చూర్వ్య కలిత దారి. ద్యము నా 

యొప్పమి యెమనుకొనియెద 
నిప్పుడు నావంటి దీనుడెందును గలడే. All 

అని చింతించుచునతండు నిజపురంబు(|బవేశించెనంత. 412 

కలధౌతవూర్ణ గేహం 

బులు మణిసౌధములు దివ్యభూషణ నికరం 

బులు మతద్విపనాదం 

బులు భూరినుగంద వస్తువూర్ణతయు(దగన్. 418 

కనుపండువై రమామందిరంబై న నిజమందిరంబు( |బవేశించి భార్యా 
పుతసహితుండైె కుచేలుండు నుఖంబుననుండెనంత నొక్కనాండు. 414 
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శ్రుత వ్రిషుయు పృకాసురుని భ్రంజించుట 

వృకుండను దె త్యుండొక్క_ండతివిరుండు నారద మౌని(గాంచికౌ 

తుకమున |మొక్కి_నాకు దయతో నజవిష్టుహర| తయంబులో 

సక లమునిచ్చి శ్రీఘమె (వనన్న తనొందిడివల్పు దెల్పు మ 

య్యక లుషమూర్తి (గొాల్బిహృదయంబున(గల్లిన కోర్కె_వేడెదన్, 41S 

అనిన నార దుండిట్టనియె. 416 

- వాణరావణ ముఖ్యులౌ భక్తులకు మ 

హేశ్వరుండు వేగ ఫలమిచ్చు నిద్ద మహిమ 

నటు గావున నద్దెపు హరుమహాను 
ఇత 

థావుంగొల్వుము దానవ్మపభువతంసన. er 

అని నారదుండెజింగించి చనిన దానవుండు వపంచముఖు నభిముఖుం 

జేయందలంచి. 418 

బలునిష్టనసుర నిజతను 

వలలము ఖండించి చితథానునిలో ని 

శ్పలు(డె వేల్చి వెదపందన 

తల యనసి ఖండించి వేల్వందలంచిన యంతన్. 419 

హరు(డు [పనన్నుండుగాందన 

కరమూనిన వానిశిరము ఖండములై యి 

ద్ధర (బడు(గాకని వేడిన 

వరమిచ్చిన హరునియందె వంచనమెజయన్ . 42() 

ఆతని శిరంబు పై దనుజుండు కరందబిడందలంచిన హరుండు భీతిం 

బరువెతెనంత. . 421] 

వటు(డై హరిలంబశిథా 

వటుండై చనుదెంచి దైత్యవరునింగని నీ కే 
- మిటికింబరువిడనని త 

త్కు_టిలత్యము దెలియ మాయందొలక(గబలికెన్. 422 
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నిరమంటివి కరతుంటివి 

వరమంటివి హరుండుపల్కు వచనంబులకుళా 

ధరలో నిల్క_డగలదె 

పరులవలెన్ నేండు నిన్ను [భమయించె, గదా. 428 

అని పలికి దనుజవంచనా కరణచతు రుండెన యచ్చకి శాంబరీ 

వి భమంబు(గల్పించి దనుజుని శిరంబునం గరంబిడు కొనంజేసిన 

వా(డు భసితంబయ్యు, హరిహరులు సంతసిల్రిరంత. 424 

అర్హునుయు నుభ|ద్రను గొంపోవుట 

చోరులు [బాహ్మణ సుదభులు 

దీరత హరియింవ వాటి(దెచ్చుట కై గో 

కారితనూజు(డు శ స్తా 
గారంబున కరిగి మదికి(గడు భయమొదవన్. | 425 

పాంచాలి సహితుండెన యుధిష్టిరుంగాంచి గాండివంబును నక్షయ 

తూణీరంబులుంగై కొని యాసవ్యసాచిచోరుల ఖంజించి నారదముని 

కృతమర్యాదా[కమంబున, దీర్ధాచరణంబు సేయుచు లితుకవేషంబున 

ద్వారకచేరి బలభ(దానుమతంబున, దద్భృహంబునకేంగి. 426 

ఒక సొగసొక సింగారం 
బొకవయ్యారంబు మెజయ నొప్పులకు పె 

మకరాంకు శ స్ర్రమన(గా( 

(బకట్రీందగు సుభద భక్రింగొలువన్. 427 

కనిమోహాంబుధి(దెలుచు . 

ననురూపార్థుండు పార్గు(డాబాలిక వై 

మనమువ్విష్సూరం బె బె 

కొన సమయాంతరము గాచికొనియండె( దగన్. 428 

ఇట్టుండి కృష్ణానుమతంబున నుభ|దందోడొ_ని నిజపురంబునకుం 

జనియె నంతనొక్క_ నాండుత్సువంబున నున్న మునులు మూర్తితయ 

పరీత సేయ భృగువునంపిన. .. h29 
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మ. నలువంజెరిభృగుండు మత్తునిగతిన్ వర్తించ రోషించి యా 

కులు(డౌతద్దుహిణుంద్యజించి వడిభర్గం డాసియామెటిని 
శ్చలతంగౌ(గిటి(జేర్చ వచ్చిన నుపెతాదృష్షి దానుండ ను 

జ్వల శూలంబున గువ్వంబూనునతనిన్ వర్షించి వెగంబునన్. 480 

క. వెకుంఠమునకు(జనిముని 

వెకుంఠుని(జూచి కనలి వక్షము(దన్నన్ 

లోకోత ర చరితుండు హరి 

యాకర్మందివతిపాదమల్రన యొత్తెన్. 481 

ర ఒ త్రిననివే శుద్ధ సత్త్యమూ ర్రివని జనార్జ నుం బశ ంసించి మగుడి చను 

దెంచి భృగుండామునీశ్యరులకుదద్భృత్తాంతంబంతయునెటింగించె.482 

క. పరమ శుభాకారుండు శ్రీ 
.._ వరుండే నత్తనిధి బహ్మవాసవముఖ్యా 

మరవిభుండు కృపాంభోనిధి 
యరయ(గ నొన(గున్ ధనాయురారోగ్యంబుల్. 488 

వ. అని తలణి [ప్రమోదంబందిరంత. 494 

ద్వారకలో (శ్రీకృష్ణుని జీవితము 

స్, దీవిత శ్వేతాంతరీప (ప్రతీకాశ 

: వ|జసంస్థావిత వపవలయ 

యరుణాశ్శ వె థూర్య హరినీలగో మేధి 

కాపూర్ణ చతురుచ్చగోవురాఢ్య 

(ప్రత్యగ్దిశా సాగర భాంతి కృ[త్పాగ 

వాగుత్తరదిశాను వ ర్తిఖేయ 

యభితశుక చృదాత్యచ్చ నచ్చాయని 

రం|ధతరారామరజ్యమాన 

తే. గీ, యజరలావణ్యరూవ జనాస్పదంబు 

వతి దినోత్సవ సేవ నాగత నువర్య 

యానకషణోత్స మణిరజోత్యంత పూర్ణ 

రంగవల్లిక ద్వారక రాజధాని. 485 
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నాంచిత రత్న కుడ్యాభిరామ 

తారకాన్వీతసంధ్యారుణా భోద [గ 

చారుముకాంక కాంచన వితాన 

పరభయస్థావితానురవరామృత హేమ 

కుంభ వి|భాజి విజృంభ కలశ 

తే. గీ. ఘన ఫణామణి కుండలాకార శేష 

భోగి నిరుపమ స దత్న పుంజవేది 

చంద కాంతోరు సోపాన నమధికాభ 

సౌధ వర లక్షి యప్పురి బాలమించి. 436 

వ. ఆ సౌధంబు చుట్టును మందార పారిజాత సంతాన కల్పవృక్ష హరి 

చందన చందన చంపక నాగవున్నాగ మాధవీ కంకేశీజంబూ జంబవీర 

ఫల వూర చూత వనన నాళికేళ్ల కవిత్థామలకి (వపముఖ నానాభూజరాజ 

విరాజమాన ఫలకునుమ సంపత్సమృద్ద మహోద్యానంబును (దొకామాల 

మాలతీ మల్లికా లవంగ లవలిలతావేల్రితంబై సూర్యరశ్మి సోంకక సిరం 

[(ధమెై మెజయ, శుక వీకశారికాముఖ్య నానావిహంగమ మధుర కూజి 

తంబులు వీనుల విందు సెనయ. గెలంకుల( గొలంకులు నానారత్న సోపా 

నంబు లమర (జుట్టును కర్పూరక దలికాతవసిని సుత ఘనసార 

ఖండంబులు జలంబునంబడ్డ సౌరభ్య శ త్యమాంద్యంబులు గలిగి 

మలయానిలంబు వినర రాజహంన కలహంన బకచకవాక [కౌంచాది 

నానాజల వక్షికులంబు పద్మ కుముద కల్హార హల్ణ కెందీవరషండ 

మండితతరంగమాలికవై విహరించు నందునపుడు కృష్ణుండరుణో 

దయంబున నంతఃపురంబునమేల్యా_౦చి మంగళస్నా నంబుచేసి దివ్యాం 

బరంబులు ధరియించి కసూరితిలకంబులు దీర్చి సంధ్యావందనాగ్ని 

హో తంబులాచరించి భూసురులకు గోహిరణ్యరత్న వస్రాద్యనంఖ్య 

వస్తువు లొనంగి తాంబూల ఫలవుష్పంబులు సమర్పించి యప్పుడు. 

487 
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వెలిదమ్మి నిగ్గులు వెద (జల్లు కను ల 

ధాళ ధళము ముఖశ్రీల మెజయ 
€ 

వ్యజంబు తళుకుల వన్నెలు బెళకించు 

దంతముల్ చిలునవ్వుతక్కులిన 

ముఖసౌర భా ఘాణమున కాఖీిముఖ్యంబు( 

జెంది రాణించు నాసికము మెజయ 

మకర కుండలకాంతి మండలంబులచేత( 

టొలుపుగాంచు కపోలములు చెలంగ 

రజ జనవాంఛితార్థ సంప్యత్చతాన 

గతుర చతు తురోల్టసత్కల్పకా ఖి శాఖ 

న భుజములు అష్మెకరాంబుజా 
చాలా 

కాంకితంబె న వదములు నతికయిం, 

కాంచన నవరత్న ఖచితశోభన నవ్య 

దివ్య కిరీట ముద్రిప్త నిల 

కుంత లంబులు శుభ కునుమముల్ నవమణి 

కాంచి కాంగదహార కంకణములు 

అరుణోపలాంగుకీయకములు సామ 

గానారవ మంజు మంజిరములును 

బావన వై జయంతీ వనమాలికల్ 

శ్రీవత్స కౌత్సుభ చిహ్నములును 

చారు దీతాంబరము శంఖచ[క శార్హ 

ముఖ్య దివ్యాయుధములు సముజ్జ్యలాత 

సనుమోల్డాన కాంతియు( జెల(గ శౌరి 

యర్హ చింతామజీ పీఠినధివసించె. 

ఇవ్విధంబున నేవసేయ నుచిత జనంబులలోనున్న సమయంబున. 

వై దూర్యు ముదికల్ వజతాటంకముల్ 
కలుకైన పచ్చల కంకణములు 

గిలుకు మట్టియలును గెంపుల మఖలల్ . 

సొగసైన రత్నాల మొగపుతీగె 

సింగారములుచిల్కు సీ సీమంత తిలకంబు 

చొక్క_వు ము త్రెపు ముక్క_ర యును 

వెన్నెల. నిగ్గుల వెద(జల్టు చెలంబు 

తగటుచేసిన మంచి బిగువుర వికె 

[వద 
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PTD ఒల్లో 

న బారిజాత [ప్రసూన 

దం 

న్నా ఖ! జ ఖో న గ a వంచన గ గ వడా బలయం దొడ్తిగ లు 

మొగులుపె మెటుంగు నా సొగను నంపెంగ 

లుపారు కనురి బొట్టువెట్టి 

యసమ శరుతూవులె చూవులెనంగ. బాద 

/ జకిచెంతకు గుణసమ సత్యభామ 

కంక ణంబుల కెంపు గములు దాడిమ ఏజ, 

ముల(బోలు కీరంబు లెలమి(జేర 

నలకభారము మెఘమని తలంపుచు పెంట. 

జాతకంబులు (పమచేత,దిరుగ 

ముఖపద్మ సౌరభంబులు దిక్కులను నిండ 

మకరంద కాంతబంభరములతలనయ 

నందియలంగూడు మందయానముచూచి 

యంచలు నడనేర్వ నరుగుదేర( 

జారుకుచకుంభయు క కస్తూరికావ 
టీరకుంకుమ వాననల్ ధారుణిన్థ 

అంబు నిండంగ బెళుకునే తంబు అలర 

జాంబవతి వచ్చె నా యదుస్వామికడకు. 

కనక వర్ణాంగ రేఖయు( గనకపటము 

కనక మాణిక్య భూషలు కనక శుకము 

కనక కలశోరు కుచములు గలిగె నిలువు 

కనక మై మ్మితవింద యక్కడం.జెలంగె. 
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. ధవళ నవవుష్ప మాలికల్ ధవశపటము 
ధవళహార గుళుచ్చముల్ ధవళరత్న 

వివిధ భూషణములు దాల్చి ధవళన్నేతి 

నాగ్నజితి వచ్చెరాయంచ నడలతోడ. 

- భదవర దంతి కుంథోరు భార సార 

భద చారుపయోధర భదనిలిచె 

భ|దములు కన్ను గవయందు( బరిఢ వింవ 

భ|దదారులతాసౌర భములు మెణసీ. 

ఈ క్షణ కల్పిత వరశుభ 

లఅక్షణయె నవకశా విలాసశ్రీలన్ 

సాతాన్మన్మథసాయక 

అక్షితయె కృష్ణుకడకు లక్ష్షణవచ్చెన . 
జ ణ్ 

గండుతే(టులవంటి కల్కిముంగురులును 

బేడినలనుబోలు బెళుకుకన్ను 

అంబుజందుల( దెటయె మించు నెమ్మోము 

'ఫేనంబు జిగి దలపించునవ్వు 

వరతరంగంబులె వలనొప్పు బాహులు 

_ శంఖంబె యనియెంచ. జాలు గళము 

మంజులావ ర్తంబు మన్నించు నాభియు 

సైకత శ్రీమించు జఘనలిల 

. కమఠముల నీను మీగాళ్ళు గలిగి నూర్య 
బింబ నన్నిభ రత్న కల్పిత విచిత 
కందుకము(బూని నవ్య శృంగార రేఖ 

పొందుదగ. జ[ కిక డరు కాళిందివచ్చి. 

కల్పక వల్లులో కలికిరాయంచలో 

కాముని శరములో హేమలతలాొ 

కస్తూరి మెకములో కపురంపు దిన్నెలో 
చక్కర బొమ్మలో చం దకళలో 

మరువంపు మొలకలో మాణిక్యకళికలో 
చిత్తరు |వతిమలో చిలుకగములొ 

_ సంపెంగ దండలో చందనశాఖలో 

శృంగార రసములో సిరుల గనులొ 

445 

446 

AAT 
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తే. గీ. యనగ బదియాయు వవురయ్యబ్దముఖులు 

చారుకుచభార కచభార జఘనభార 

భరవిలాన కళాకలాపములతోడ 

నబ్ద్బనాభునిక డనిల్చి రందమంది. 449 

వ. మటియు జ్ఞానానంద స్వరూపానంత కల్యాణ గుణామృత సాగరో 

భయభూతి నాయక సమస్త చిదచిద్వన్తు శేషీభూతుండునై న నమ్ము 

కుందుండు దివ్యమాణిక్య సౌధంబున దివ్య చింతామణి పీఠంబున. 

గోటిమన్మథ లావణ్య శుభాకారుండును, గరుణా ంతరంగిణీ చారు విశాల 

నేతుండును నున్నత నాసి సుకుమార కపోల శుభాలంకార కర్ణ విరా 

జితుండును, శరత్కాల ధవళ చంద |పకాశ మందహానుండును, 

భ క్రజన రక్షణాభయహస్తుండును, జారువక్షస్థల శ్రీవత్స కౌస్తుభ 

మాణిక్య మౌక్తిక విచిత వైజయంతీ పుష్ప తులసి వనమాలికా 

ధరుండును మహావర్త గంభీర నాభియు, దివ్యచందన సౌగంధ వాసి 

'తుండును గంజకింజల్క_ [వకాళపీతాంబర ధరుండును భక్తజన హృద 

యాంధకార నివారక శ్రీపాదనఖ చం|దికా వికానుండును, దివ్య 

మాణిక్య ఖచిత కిరీట మకర కుండల గ్రైవయక హారకంకణాంగురి 

యక మేఖలా నూపుర ధరుండును గోటినూర్య (వేకాశ మానుండును 

నె యుండి శేష శేషానన విష్యకే  నాదులును నిజమూర్తులు దాల్చిన 

దివ్యాయధంబులును గొల్వ నివ్విధంబున మాణిక్య స్తంభ సహసో 

జ్వల మంటపంబున వలసిల్లి శ్రీభూనీశాంకలీలలై న రుక్మిణి జాంబవతీ 

సత్యభామా మితవిందా నాగ్న జితీ భ|ధ్రాలక్షణా కాళిందులు పోడళ 

సహన రాజక న్యలు విచితాంబర భూషణ దివ్యగంధ దివ్య మాలికా 

అంకృత శోభనాకార రేఖల. బయోధరంబు చుట్టును గర చరణాద్య 

వయవంబులు దాల్చిన [కొక్కారు మెజుంగులోయన యౌవన విలాస 

విభమంబులు మెఅయింపుచు( గొందజు శుభ గంగాతరంగ శృంగార 

మంగళ [పదంబులగు చామరంబులు వీవ6 గొందజకలంక పూర్ణ 

శశాంక మండలసహ।సంబులై దీవించు ధవళాతప్మతంబులు పూన; 

గొందజు నానా రత్నప్శాతల సీరాజనంబు లర్పింప6 గొందజు ననాళ 

సువర్ణ కమలంబులు (దివ్వుచు మెజయించ. గొందజు నవరత్న కందు 

కంబులును గుసుమ కందుకంబులును నానా విచ్శిత ఫలంబులును 
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గరంబులం గిలించి యొక వింతయొయారంబు చూవ( గొందబణు 

నవరత్న కీలిత కంకణ హస్తంబులవై శుకశారికాదుల నిడుకొని హరి 

నామాంక మధుర గీతంబులు వాడింప( గొందజు తాంబూల వేటికలు 

వహించుకొని య|గంబున నిలువ. గొందజు కర్పూరాగరు ధూపంబులు 

వాసింప నివ్విధంబున నొడ్డోలగంబై యుండ నమ్మండపంబు దగ్గర 

సనకసనందన సనత్కుమార సనత్సు జాతులు సోోతంబులు సేయం. 

దుంబురు నారదాదులు మధుర గీతంబులువాడ, [బహ్మరు దులు జయ 

జయ స్తవంబు లొనరింప నిం దాద్యష్ట దికాాలకులు సేవింప రంఖో 

ర్యశీ మేన కాద్యప్పరన స్రీలు నృత్యంబులు నలువ వందిమాగధ 

- రూపంబులననంత వేదంబులు కైవారంబులుసేయ సిద్ద సాధ్య గరుడ 
గంధర్య కిన్నర కింపురుష యఖాది సకలదేవతలు గొలువ నంగ వంగ 

కళింగ మరు కాశ్మీర కాంభోజ శక కుళింద మద గాంధార కేకయ 

(దవిళ వరాట ఘూర్హర సింధు భోటలాట విదర్భ నిషధేశ్వ రాదులై న 

రాజులు పార్యంబుల మెజయ నుద్ద వ్యాకూర సాత్యకి చేకితాన కృత 

వర్మ భీమార్జున నకుల సహదేవ (పద్యుమ్నసాంబ ముక్యానేక బంధు 

వర్ష కుమార వర్గంబులు సువర్ణ వెతహస్తులె బరాబరులు సేయ నివ్విధం 

బున శ్రీకృష్ణుండు నిత్య నుహోత్సవంబుల భక్తజనులకు ననిష్ట 

నివృత్తియు నిష్ట [పాప్రియు నొసంగుచునుండె సమస్త శ్రీలు 

మెజయ. 450 

షష్ట్యంత ములు 

ఏవంవిధ శుభగుణ ల 

మ్మేవరవాస్తునకు నుగ చేదివతి మహా 

గోవర్ధన శస్తునకుకా 

గోవర్ధన ధారణానుగుణ హస్తునకుకా. 4d 

బృందావన తులసీ మక 

. రందాంచితలాన్య హేతురంగునకు ధృతా 

మందా ప్ర తురంగునకుకా . 

సంధాతారాతి వీర చతురంగునకుకా. os 42 
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ఖో ఉన్నత శుభరేఖాంచిత 
అ 

వన్నత నురలోక సార్యభౌమున కురునం 
పన్నా నటదా (గహ డిం 

చిన్నే (తారుణ్య మాత్ర వజితభామునకుకా. 453 

సంగర రంగమహోద్భట 

రంగడ్గాంగేయ సంగర ఏనిర్యాహా 

భంగ సహ|సారధ్భతికి 

మాంగల్య కలావిలాన మహితాకృతికి౯ా. 454 

ముచికుంద వరదునకు నతి 

రుచి కుంద ముకుళ వికాన రుచిరదనునకుకా 
కుచర సరోష నిళాటీ 

కుచరన పానామృతై క గుణ భరితునకు౯. | 45్ర్ 

సమర్పితంబుగా నా యొనర్పం బూనిన నారదీయ వురాణమునకు, 
గథా ప్రారంభంబెట్టిదనిన. 456 

కథా(పారంభము 

మునులు నారాయణుని సందర్శించుట 

వకుళ పున్నాగ కేత్రకినింబ జంబీర 

పనన బిల్వక విళ్ల బదరికా క్ర 

దంబసాలార్జున దాడిమీనారంగ 

 మాతులుంగ లవంగ మరువకామ 

ఖదిర భల్లాతకి గాలవచందన 

పారిజాత నమేరు పారిభ|ద 

దారు శిరీష పాటలి తాశజంబూ త 

మాలయూధీ కుందమదన చంప 
కే. గీ. కాది నానా మహీజ సమ[గ మంజు 

మల్రికా కుంజ పుంజ నిర్మత్సరో|గ 

సర్వ సంతాన సంతతా| శయ విశేష 

గణ్యమైనట్టి నై మిశాధణ్యమునను. AT 
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స. కపిల వసిష్ట మార్కండేయ కశ్యప 

కౌశిక శౌనక గౌతమాతి 
జమదగ్ని మను కుంభజాత భారద్వాజ 

వాల్మీకి భార్గవ వామదేవ 

జాబాలి కుత్స వైశంపాయన క్రతు 
దక్షవుల స్వ మౌద్లల్య పులహ 

గర్డ్ష పిప్పల జహ్ను కణ్వ పరాశర 

శుక దాల్భ్య గాధి కుళికమృక ండు 

తే. గీ. వత్సరి రోమశ శారద తౌత్స రేఖ 

గాలవ వ్యాస వరతంతు కదవదండ 

పర్వతాంగీర న దోణ బైధచరక 

శ్చంగి ముఖ్యమహాముని శణి యపుడు. 458 

క. అనువమ మతి నెకాంతం 

బున నందజు( గూడిపోయి బోధకళా శో 

భను ఘను నారాయణు నా 

ద్యుని. గని తా బదరికాశ మో త్తమసిమ౯ా. 459 

వ. కని వెదపఠన పరాయణుండైన నారాయణునకు దండ పణామం 

వాచరించి నరునకు వందనం బొనర్చి వినుతించి యిట్టనిరి. (పతి 

యుగంబున మౌనివై జనియించి విష్ణుభ క్తి వెలయు నిన్ను నేమని 

వినుతించువారము ; (శ్రీ నారాయణ “నర్యవేదార్థ తత్త్వ నిర్లేతవు 

సీవేయని స్తుత్యుండును స్తవ ప్రియుండునునగు నతనితో మజీయు 

నిట్టని వినుతించి రప్పుడు. 460 

తే. గీ. స్వామి నారాయణర మేళ చక్రహస్త 

శౌరి [మొక్కె_దమయ్య మీ చరణములకు 

సర్వశేషివి సర్వ రత్షకు(డవీవె 

యీవుదక్క_ంగ ( బరమాత్మ యెవ్వడరయ. 461 

క. జననీ జనక సహనం 

బునకం'టెను వత్సలత్యమున జనులకు బీ 

వనమైతి వస్మదవలం 

బనమయ్యెకా వీదుకరుణ వరమాత్మహరీ. 462 



గ్ర 

నారటీయసురాణము గి l 

భవ సంతాప హరు (శ్రీ) 

ధవునిన్ను భజించి పరమ ధామములో గౌ 

రవమంది నిత్యనూరి 
(పవరులతో( గూడియుం[డు పావన మూర్తుల్. 468 

శరతూలంబనలంబుసో(కినయెడన్ సందగ్గమై పోవున 

ట్టురుదుర్వారతరౌఘజాలములు మాయుకా నిన్ను నీక్షింపనో 

పరమోత్తంన రమాధినాధ కరుణాపాత (పసన్నాత్మ దృ 

క్చరిపూ ర్తికా మము. జూడు మీపదము సంభావ్యంబుమా కెప్పుడుకా. 464; 

అని వినుతించు ముసిందుల( 

గనిపురుషో త్రము(డు వారి(గరుణించి నుకో 

భన మధురవచోవి స్తర 

మున(బల్కె( దదియ హృదయములు గర(గంగకా. 465 

స్యాగతంబే మీకు సంయమివరులార 

నుఖముమీ కే మిమ్ము ( జూచినవుడె 

యానందమందితి నరయ మద్భక్తులే 
 మృత్సాణములు జగన్మహితయోగి 

వరజన గైష్టులు వాత్సల్య గుణనిధుల్ 

పరమ లాభంబ తతా వ్తిమీకు 

యుష్మదాగమన మహోద్యమంబునకు(గా 

ర్యంబెజింగించు(డ త్యంత భ క్తి 

॥ సం శిత తాణమునకు నె సకలరూవ 

ములు వహింపుదునని క కృప బలుక వారు 

ఘనుబKురాశథర నూనుని( గాంచి సన్న 

చేసి నియమింప నమ్మానిసింహు(డనియె. 466 

స్వామీ : నీయష్టాక్షరాత్మకం బైన మం|త్రంబు పరమ మంతంబు తన్మం 
(తోవదేష్టవు నీవుగాన నేము నీ శిమ్యలము. దేవదేవుండవు నీవె. 

గురుండవునీవె. తల్లివి నీవె. తండివినీవె. శ్రీమన్నారాయణా! నీకంటె! 

బరమ బంధుండు గలండే. ఎజు(గని యది యెజఖింగించుటయు. [బవ 

ర్రింపంజేయటయు సీకే త్రగును. నీవే సమర్థుండవు. సర్వంబు సీచేతనే 

తెలియవలయు. పరమధామంబులలో దోషనిర్ము కం టె బెన స్థానంబెయ్యది 

యని విన్నవించిన భగవంతుండిట్టనియి. “46 
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లజ అటో దా అ అస శ 

నారాయ ౪౭౪౧ల ముమాత్వము 

నారాయణ గిరియన నం 

సారార్టవతారకంబు సహ్యాగిరికి. దూ 

ర్రరహిందగు నొకగిరి పు 

ణక్యోరుస్థితి సహ్య నందనోతరసీమకా. 465 

అది దక్షిణదేశంబున( 

[దిదశులకు నగణ్యమై నుతింప వెలయు౯ 

విదిత భవ దుఃఖసాగర 

పద సెతువులెన శృంగపటలంబులచే౯. 469 

కర్మలాలను(డైనట్టి ఘను(డు తద్ద 

రాధరంబున మాధవార్చనముచేసి 

తపము! గావించెనేని యుత్తమ వదమున 

సతత సంపూర్ణ కాము(డె సంచరించు. 470 

ఉపదేశంబొనరింపనే నిలుతునయ్యుర్వీ ధరా[గంబునం 

ద పరిచ్చిన్ననమ స్తథర్మ హృదయంబామ్నాయ సల్హైాచనం 

బపవర్గ [పథమాంకురంబు ముని విద్యాతత్వ సర్వన్వమ 

ర్లవవిత్రంబు దలింప నగ్గిరియె లోకంబుల్ 'పళంసింపంగకా. 4T1 

దక్షిణోత్సర భేదంబున నాకు రెండా[శ మంబులుగ లవు సర్వో త్తరంబులు. 

ఆధిక్యంబున నదియ సర్వోత్తర గిరియగు గుణ్యతయ భేదంబున నరుల 

కుం [బకృతి భిన్నంబైన నారాయణా ది నిష్టలకు రజసమో గుణం 

బులు లేవువినుండు. 4T2 

. జగతి శ్రీరంగమున శేషశె లమునను 
బదరికాశమ స సీమను బరమపదము | 

నందునే వెడ్క. జనియించునట్టివెడ్క 

యమ్మ హాగిరి నాకు( దథ్యమునంగలదు. డ్రి 

శేషవృత్తి నడుచుశేమ(డయ్య|ది న 

శేషశేషియె విశషమందు 

శ్రీనివానునకును శేషాశనముఖుల 
తోడ సేవసేయు నాడునేండు. we 

s—6x 
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యి & య 

నంతట బలథ భ[దు(డలు నింక ( 

గరియుగమున నొక్క ఘనయోగివర్యుండు 

గాగలంగు దేవగణములెంచ. 475 

A. రామకృుష్తులు నన్ను సిరంతరంబు 2 || 

నచట(బూజబించి కొలువ విభ్యాతమలు యి 

జగతి నగ్గిరి యాదవ శెలమ మనగ 

శేష కుభమూ ర్రిని సహన నిఖరములను. 476 

వె కుంఠాద్యచ్యుత స్థాన లోకసారంబై న యా యదు శె లంబు చేవించిన 

సమస్త మదీయ స్థానంబులు సేవించినయట్లగు. 4TT 

గ. ఆద్యులగు "శేష శేషాన నాదులైన న 

పరమ వెకుంఠవాసు లావర్యతమున' 

దిర్యగచర స్వరూప పముత్ తెలివి దాల్చి 
జ్జ 

నంతనంబున( [బేమవ దింతురెలమి. 4782 | 

. గీ. అందు, (బాకృత మనుజ మృగాండ జాది 
ba 

నముదయంబుల( గొంత దూరమున. గాంచి 

ఘోర దుర్వార యమభట టులెల్ట( 

దొల(గ| మొక గ-చునవు( డేగుదురు భయమున. 479 

గీ. యాదవాదికినేగెద ననుచు నాత్మ 

యందు నూహించు నరు(డు నిత్యము వసించు 

నట్టి దేశంబు చొరంగగ భయంబునొంది 

దూరమున కే.గుదురు యమదూతవరులు. 480 

అటుగాన మీరలయ్య దివైం గల్యాణ 

తీర్గంబగలదు నాతీర్థమునను 

బుద్ది మెముని(గి సమిద్ధ భవాంభోధి 

దాంచెద రదియె పుణ్యతరధామ 

మాపుష్కురంబు నురాపగాయమునలు 

వ్యాపించు నయ్య ది నణ(గు (బ్రహ్మ 

హత్యాది పాపంబు లధిక నాస్తిక కృత 

ఘ్నమఘ విఘ్న్మపదామ్నాయ పాశ (ద) 
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తే. గీ. దూషక పరాంగనానక్త ధూ ర్తపరధ 

౧. 

తే, 

తే, 

(0౫ 

తే. 

గీ. 

గీ. 

గీ. 

నావహారక పాప భేదానుర క్ర 

పరవి నిందా నిజస్తుతి [ప్రవణులేని 
ముక్తులగుదురు దోషనిర్ముక్తులగుచు. 

పాషండ శాస్త్ర తత్సరులు శూ[దాన్న భ 

కరకులు శునక వరాహకృకవాకు 

రక్షకుల్ కర్మ విక్రయపరుల్ (శ్రాద్ధభో 
కలు [గామయాచకుల్ దైవతస్వ 

హరులు దుర్గర్వదంభాది సంయుతులు ని 

రంతర కనకవా సాభిరతులు 

రాజ సెవై కకర్మఠళులాత్మ కన్యకా 

వికయపరులు దుర్భర చరులు 

కాక వృత్తులు గోక్తేళ కరణపరులు 

వివనిందక హరిభక్తి విరహిత శర 

రాగత దోహవృష విధవాసుచిత 

ముఖులు దద్లిరి సేవించి ముక్తి గండు. 

ప్రబలతరమైన తద్దిరీంద్రమున కనతి 
దూరమున బుణ్యసంపదపారమహిమ( 

బర(గు నరసింహ భూధర |వవరమతి వ 

ఏ|తు( గాజేయు( జూడనపా।[తునై న. 

ఆ యెడ నతిభ క్రిపరుం 

డై యా (పహ్హాదు. డతిగుణాఢ్యుండు నులభో 

పాయకృత నీఖిలలోక 

(శేయంబుగ నన్ను శ్రీనృసింహుని నిలిపెకా. 

అఖిల లోకోన్న తంబై న యన్న గంబు 

మీ(ది కెక్కిన మనుజు డమేయదుర్చి 
వార నంసార సాగరావ ర్రములను 

మును(గ(డెన్న (డు తన్మహాఘనతదెలిసి. . 

కలదొక యశ్వత్ట మమృత 

 ఫలమె కల్యాణ తీర వశ్చిమసీమ. 
వా . థి 

నలిని-జతుర్వర్గద మై 
థి గ 

 యలఘుతర జ్ఞానదారకాహ్వయమగుచుకా. 

481 
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అంబరీష వికుష్న రుక్మాంగద శుక 

పుండరీకులు మున్ను దద్భూరి సౌఖ్య 

మనుభవించిరి తద్భక్త జనుల కేపు 

రకు నిజస్థానమది రమ్యమకలుషంబు. 

పాగడిన వరాహమూర్తగు 

భగవంతుని భూమి(గాంచి వరమరపహాసం 

బగు శాకద్వ్య్వయమచ్చటి 
ధు 

నిగమశిఖార్థ యుత ముకా మనీషనొనంగె౯. 

(© 

ఆ వరాహ చరమ శోకంబులు రెండు నివి: 

స్థితేమనని నున్వస్ర శరీరే నతియోనరః 

ధాతుసా మ్యెస్థితిన్మరా విశ్వరూపంచ మామజము. 

తత స్తం|మియ మాణంతు కొష్ట పాషాణ సన్నిభమ్ 

అహం స్మరామి మద్భక్తం నయామి వరమాంగతిమ్. 

అదియె వైకుంఠ వర్ధనంబన(గ( దగిన 

యనఘమగుయోజనద్యయమన్ని యెడల. 

దన్మహాషె[త మెంత పర్యంతమక్షి 

గోచరంబగునది వేగ, గూర్చుముక్తి. 

ఆందానందమయంబనా నొక విమానా[గేసరం టొప్పు (శ్రీ 

కందంబై పరిశుద్ద సత్త్యమయమై కల్యాణమై _మొక్కినక౯ 

జిందుక చాపములంట( దాపము వినర్జించుకా [(బశంసించిన౯ 

గుందుం దుష్టరజ స్తమోగుణ నిజాంకూరో|గ సంసారముల్. 

ఆది కృతయుగంబునందు వైకుంఠ మ 

ధ్యముననుండి తానె యరుగుదెంచె 

నవ్విమానరాజ మౌరమత్సంకల్ప 

మహిమ లోక సజ్జన హితముగను. 

8 

487 
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459 

490 
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492 

విమాన పళ్చాద్భాగంబునం బాకార మధ్యంబున సుదర్శనమును 

లక్ష్మియుసనర్వకామంబుల నిచ్చుచుండు మణియును. 498 
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మనుజు(డు తద్విమాన వరిమార్దన చేచన దూపదీవ మం 

డనము లొనర్బనని (పకటస్థిత మె ధవళాతవ[త బ్ర 
థి జై - 

జనచతురంతయాన ధననంవద గక ని పుత పౌ;త 

ర్ధనమున। జ|కవర్శియయి ధారుణినేక ఏముక్తు(డౌ (దుదికా. 

పాలభాగముననె వరమ భాగవత న 

త్రము లూర్థ్య పుం మత్యంత నియతి 

ధరియింతు రవయవన్గలముల నన్యంబు 

లందునేనివహింతు రతిశయమున 

వారి సంశుద్ధ భావంబు విలోకించి 

నిలువ ర|గంబున నిబిడశ క్రి( 

దెల్బదీవి నిశ్వత మృత్తిక హరించి 

తెచ్చి మచ్చాననంబున దివ్యనగము 

నందు ఖగభ ర యొకగని నదియొసంగ( 

దన్మహత్వంబు సెప్ప( జీతంబుగాదె. 

సత్త్వ|పకృ్ళతిశుద్ద మృ త్రికయు శుద్ధముతద్దివ్యస్థానంబును శుద్ధ 
త 

మయంబు. 

యదుశై లాగ శిధాంతరంబున _జగంబౌనౌననం గామిత 
ప్రదయై నిర్దరధార యొకటి ప్రదీప్త శ్రీ మహాపావగ 

ర్యదయెలోకములెల్ల నెన్నికొన(గా వెకుంఠ గంగాఖ్యయె 

పొదలున్నిష్టు పదంబునకా వెడలి యీ భూమి౯ విజృంభింవుచుకా. 

యాదవశెలము _ అచటి విశేషములు 

త తీరా వానంబున( 

దతోయ స్నానదాన తర్పణవిధులుకా 

దత్త త్త్వస్తోత్రంబును 
జీ తస్థితి(జేసెనేని చేకురువలముల్. 
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ఆ తివిక్రముని పొదాంభోరుహంబు పం 

క జసంభపుడు మున్ను Wale 

తద్వారి భార యంధ వెరి వరమౌ 

మాలికయె నే నేల వాలకన్న 

వైకుంఠ నగరాధివానులు కృష్ణ తీ 
ర్ధాభిలాషం బాత్మయందు( బొడమ 

విరజా జలము.(దెచ్చి తిరుగ, దత్సాగాంటు 

జాతంబునకును సంజాళనంబు 

సేయ ద త్తీర్ణ మెల్ల సీ ఖర రాజ 

పార్శ్వ మునగ (బ్రవహించి ను పరగ పర 

సిద సంకల్పులెంచ. బసిద్దిం గాంచె. 499 

దాంబుజస్తోత పాతు, డత్యంత నియతి. 
మో 

దత్తటంబుననన్ను ( జిత్తమున నిలిపి 
ధ్యాన మొనరించి వైకుంఠ ధామమంది. 500 

మజియు నావెకుంఠ గంగాతీర్థంబు పై( (బోడి &ంచుకొనినకా గామాది 
హూ ద్ 

జభ uf దోషంబులు దొలంగి శమదమాది సద్ధుణంబులు సంభవింప నవవర్గంబు 

నొందించుటంజెసి యది యుతమ స్థానంబుగదా : ఆ నయన 
ల 

[a] 

స్థానంబున నారాయణ |హదంబను పుణ్యతీర్ధంబుగలదు. త త్రీరంబునం 

చి 
రం నశ్చరణం బి టి వొనర్చిన నగంబె దుం|తవిదియగు. తద్దర్శన మాతం 

ధీ 
బునం గైళంబులడంగు. తదాఃనంబు జేసిన విముక్తుండగు. విష్ణు 

చిత్తుండు నారాయణ వదద్యయ శరణాగతుండై యచ్చట పరమ 

ధామంబుచేరె. నారాయణ (హదస్నానంబున నరకాంగారక నాశన 

మండు. అందున నంత్యంబున హరిన్మరణంబు సేయ బుద్ధివొడమించు. 

ఈ నారాయణ  |(హదంబునకు దశ్నీణంబున( గల్యాణ తీర్థంబునకు 

నుతరంబున( బారాశర తర్ధంబుగలదు. మన్ని యోగంబుచే మద్భక్తుం 

డగు పారాళర్యుండు వ విష్ణుపురాణంబు( ద త్రటంబున రచియింబె. దాని 

దక్షిణదెశ స్థులు మైత్రేయ! కుండంబం|డు. తవ్చైలోత్తర భాగంబున 

యజ్ఞవృక్ష వరితంబై యాదవ మహానది [పవహించినయది. ఇందు 
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ఖదిరపలాశ సమిజ్ఞాలంబుల చెయజనంబు చేసిన. బరమపదంబు 

లభించు. త తీరంబునందు యాదవేంద్రుండను నతండు తపంబుచేసి 

యింద్రపదంబునొంది పదపం గవల్యంబు(గాంచె.  అయ్యాదవగిరి 

దక్షిణ పార్య్య్వంబున. బరిధాన శిలగల దా శిలకుం బణామం బాచరించిన 

వారికి సురాసురులు |[వపణామంబులు సేయుదురు. శిల శుద్ద సత్త్వ 

మూర్తిగాన స్పృశించిన సత్తఇగుణము వొడము. ఐశాన పాషండ 

కాణాదులు భూమియందు వకవచన [కమంబున వేదంబులుదూషించిన 

నామ్నాయంబులు శిష్యులుగా నేను మానుషరూపంబున దత్తాతైే 

యుండనై తిదండధారినై యందు, గాషాయంబులుగా( జేసిన మత్సరి 

ధానంబుచే శిల పరిధాన శిలయయ్యె. అచ్చట నరులు కాషాయ శాటికా 

పరి[గహంబుచేసిన వారి ననుగా భావించి వందనంబు సేయందగు. 

మద్భక్తులలో నుత్తమోత్తములు వారు. శిష్యులకు వెదంబర్థ్భయుక్తం 

బుగా నెచ్చటి నేనువదేశించితి నది వేదపుష్కురిణి యం|డు. యాదవ 

నగానన్నభూమిని వెదపుష్కరిణి పశ్చిమ భాగంబున దర్భ్శతీర్థంబు 

గలదు. మహత్తర దర్భ [వరోహంబులందు జనియింప నేను సన్న్యాసి 

రూపంబు గి కొనినాదు తద్దర్భ సంగ్రహం బెచ్చట నొనర్చితి నది 

దర్భతిర్ధంబు. సమస్త పంచరా[తంబును నెవ్వండు (పవర్తకుండు, 

ఎవ్వనిచే బాంచకాలిక ధర్మంబు విశదంబుగా. జేయంబడియెనట్టి 

శాండిల్యుం డచ్చట నన్ను నారాధిందె నది ప్రసిద్ద క్నేతంటబు. త తత్య 

దర్భశయ్యా శితులై సంసారధర్మంబు విడుచు వారంత్యంబున విముక్తు 

లగుదురచ్చట. 501 

తే. గీ. తద్గిరీంద్రము దక్షిణ న్థలమునందు( 

గలదు తీర్ధో త్రమంబు విఖ్యాతమహిమ 

నమరమునులు పలాశ తీర్థమని దాని 

సన్నుతించిరి ధారుణీ స్థలమునందు. ర02 

పాత్రత్వ ముడిగి విశ్వా 
మిత మహా శాపవహ్ని మడుకంగంబుణ్య 

మెత్రంబిదియె వసిష్టుని. 
పుత్రుల బావనము చేసె బూని మదాజ్ఞ౯. 508 
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డి శ జ | టీ గ్గి త త్తిర్థో త్రరసీమ మించు నొక వింతళా బద్మ ఎర్ధంబు రా 

జత్తో యోత్టిత పుల్ల హలకవనీ సంవన* మె నద్దుణో 
అలాటి య మాం 

ర A ఒర న న హంగు. కము దాత్తుండెన సనత్కుమారుండు న సువ 

అట ఇల్లీ 

జగతి బద్మ తీర్థ సంఫుల్ల పద్మాత్న హా 

మణికలాప దివ్య మాలికాంక 

కంఠులై నవారు ఘనులు వెకుంఠోవ 

కంఠసౌధవీధి( గాంతురెలమి. 

ఘన మె పావనమై విశుద్రతర మై కల్యాణ తీర్ణంబు చు 

ట్టును గానంబడి యష్టతిర్ధిదగ నెండునా ప్ప (డం చూప పట్టి య 

మ్మనురాజంబున యోగులుకా బుధులు న నమ్యగ్భ క్తి “ao చునం 

తనె సిద్ధించు నభీష్టముల్ ముని(గినం [బాపించ చవే పుణ్య ముల్ 

వ్ . నరం తీరములందు. [బళ సమటి 
ఠం థి అని డ్రై 

తీర్ధమెతన్మహా తీర్థ తీరసార 

తులసికా కాండ మణిభూష వెలమి(దాల్చు 

ఘనుల(జూడ మహాపాతకములు దొలంగు. 

జను(డు స్థానాంతరంబున( జేయు పుణ్యంబు 

లెలయ( బుణ్య షక్రముల నొనర్చ( 

దద్దశ గుణమయి తనరు పుణ్య మేత 

కల్పిత పుణ్య సంఘముల మించు 

వుష్యురంబున(జేయు వుణ్యంబు తచ్చత 

గుణమయి పుష్కర గబేతావుణ్య 

మునకంటెను |[బయోగమున సహ|నగుణమై 

చెల(గు వుణ్యము మహర్షి క్నేత్రమునను 

గోటి గుణమగు బుణ్యంబు సూటిగ శత 

కోటి పుణ్యంబు యాదవ కోణిధరము 

నందు మద్భక్త సన్నిధి నయ్యెనేని 

కోటి కోటి గుణము పుణ్యకోటులెంచ. 
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యాదవా।దికిం గాపుగా సుదర్శన వురుషుండు తిరుగు. యాదవ శైలా 
శ 

సక్తులగు మదచృ్ఫక్తులం ఏడించువారి దత్సుదర్శన జ్వాలా మాలిక శల 
న్ 

(a 

భంబులంగా(జయుద్వ్యాపరాంతంబునం గలిపురుమం డచ్చటికి రా పక 

గా 

డా అప a on pan ఇల అ అరు కర నలో న 4 క ల్ని 

మెంప అతదు దండ థరులై న యమకింకరులు వారింపుదురు. పత్సరంబిని 

చా లాం తు న 
పత్నంబెనీ వత్తార్థంబని (తిరా (తంబెని యుక ఠా [త తంబని యదుగిరినున్న 

యతండె మద్భక్తుం డన్యుండుగా(డు, ఫాల్లునియందు యామంబేని, 

తదర్భంబెని నన్ను నా యాదవాదదిన్ "సేవించిన వాని జనని స్తనంధయు 

నిం జోలనను ప ర్తింపుదురు గాన మీరచటికినేంగి నన్ను (బూజించి 

వరమ భక్తుల సంనృతి కరింపయగలరని ధర్మపరాయణులు ఫ్ న్కంబు 

లార్రించి పునర్హన్మంబు థొందుదురు గాని యాదవాది ౫ వాన లైన 

వారికి( బునర్జన్మం ములు లేవని భగవంతు! డానతిచ్చిన మునులు దండ 

(పణామంబులుబేసి మారు. బరమ బంధుండవును వరమగతియు నీవె 

యని ఏన్న వించిరప్పుడు. 509 

సంకేవంబున నస్మ 

త్కాంతనివ ర్తింప దఖిలక లి కర్టమ ని 

స్పంషాళశ నంబు సేయు ని 

దంమష్షేతవ ము మహిమ మాకు దగ. దెలుపదయకా. 510 

అనిన. Dll 

మును పద్మభపుని వలనకా 

సనత్కుమారుండు దెలిసి సవ శ్రితిందచ్వై 

అన మహిమ నారదునరుకా 

ననుపమ నద కి.దెలిపె నతిః రమునకా 512 

3 

నారదుండు నికు సవిస్తరంబున టోధించునని భగవంతుం డానతి 

యిల్సి యంత ర్థానంబు నొందెనంత. ద్ 1ఏ 

మాలిక మాలికాభరణ మన్మథ మన్మథయోగి హృన్మణ 

శాలిక శాలికా మదవిశాల దృగంచల నూత్నచం[ద బ్రా 

"జే 

మాలిక జాలికా జనర తాయసవచ్యుత మాలిక్మాగ కం 

ey వ కేలిక కేశికా వనరగిత వినీత నుధాము ధాము దా. 



నారదియవు రాణము 

వసుదేవ దెవకినుత 

కునుమాయుద జనక వృష్టికులమణిదావ 

(గననదురానద క్త 

వ్యసన నిరసన (వభావవర్ధిత చరితా | 

బరాజితము 

యదుకుల భూషణ శోభిత వైభవ యర్జున సారధి యోగినుతా 

మదయుత చేదిమవారణసింహ సమస్త జగత్సరిపూర్ణ యశా 

తిదశ జనావన పావనశీల నుధీజన మానస హంనవర 

[ప్రదగత సాంబముఖాఖిల సేవి తభవ్యమహోదయ నందనుతా ! 

ఇది (బ్రమత్క్ల_ంజర్ల కొండ మాచార్య 

పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్యవుత శ 
గి 

కళ్యపగో (త పవి|త (శ్రాిమదల్హాడు నరసింహ |, వణీత తంబైన 

నారదీయ పురాణంబునందు. [బథమాళాానము. 
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ద్వితీయాశ్వాసము 

(శ్రీమద్భందావన వి 

థీ మధ్య విరాజమాన దృఢరాన క్రీ 
డా మాద్య ద్యల్లవ యువ 

తీ మోహకదంబ భోగతృష్టా ! కృష్ణా: 

అవధరింపుము. 

చం[దకళా కలావరుచిజాలముతో మహతీ  విపంచికా 

సాద వినోదవాదన రసన్సురితానుభవంబుతో మహ 
రి ందుతు నారదుండు కమలేశ పదాంబుజసేవ నెక ని 

స్తం|దు(డు నిల్చి మౌని జనస త్తములందణు సన్ను తింప(గకా. 

- జ్ఞాన వైరాగ్య భ క్తి నిషావరుండు 

వేద సీమంత మౌక్తిక విమలమూర్తి 
ఘనతపోరాశి సత్ర్వైక ఖనియత(డు ర 

మేెళుడలరార వీణ వాయించెనపుడు. 

. నలిన న్నేతుండు నంకీ ర్తనమున మెచ్చి 
నట్లు విజ్ఞాన యజ్ఞ యోగార్బన (వ 
మ దః జా 

జామములచేత మెచ్చ. డానందమొంది 

యట్లు గావున( గీ ర్తనంబర్హ మెచట. 

పరమ రసాయన మన(దగు 

_ నరవర జిహ్వాపరరన నవరుచి లోకాం 

తరరక్ష యాగమంబుల 

నరయంగ నారాయణా హ్యయము గమ్యంబే 2 

. గరుడవాహన గుణకథా గానపరమ 

" గద్ద్గదాలాపముల. జొక్కి కడునటించు 

. నారదుని, గాంచి హర్షవాఃపూర మగ్న 

_ మాననంబులనుండి శమంబుపూని. 
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గీ. 

నారదీయపు రాణము 

అనిశ [ప్రణయ రసోత్సు 

ఆ నిజేక్షణులై న మునికుల వవరుల నా 

ముని చం|దు(డు బోధ రసాం 

చన వ nue విశేష ష సంపద.బలి కెన్. 

ననుచు నారదు, డడుగ మహర కవరు. 

అద్భుతా తానందరనమాని యవ్యుడనిరి. 

కలివేళ నతిసమగతర పుణ్య కత 

ములలోన ముక్తికి మూలమైన 
శే త్రమెయ్యది యందు(జేరి వర్తించెద 

మని తలపోసి నారాయణాహ్య 

వరదేవతామ రౌ లిం (ార్థింవ నారాయ 

ణా ద్రియెయుండు యోగ్యంబు మ్సీకు 

ననుచు సంక్షిప్త వాక్యమున నానతియిచ్చి 

వి స్తరంబున జగద్విదితుండైన 

నారదు(డుదెల్పు ననియె నా'నలిననాభ 

భక్తి సుజ్ఞానయోగి (పపన్నమౌని 

నాయకా గేనరు(డవు నానావిచ్శిత 

హరికథాలీల లజింగింపు మనఘచరిత. 

నారాయణ యోగీం[దుండు 

సారజ్ఞుండు తానెయట్టు సన్నిధియయ్యున్ 

జేరెన్ని (క యదుశె లం . 

బారయ గలి దోషహారి యగుజెట్టుధరన్ 2 

కూ న్యా యనా 

1] 

ఆ యాదవ శెలంబున నేయే యధికారి శౌరిం బూజించె ? అచ్చటి 

తీర్ధంబునకు( 'గల్యాణనామం బెట్టుగలిగె | తచ్చే్యతమృ త్తి త్రిక యెందునం 

(బశ సంబయ్యెః నరసింహుండేమి నిమి త్రంబున( బాదుర్భవించె ? ఈ 

కేత్రంబునకు వై కుంఠవర్థనంబను పేరెట్టు సంభవించె ? అయనవానం 

బున నెవ(డు విష్టువదంబందె ః ఇచ్చట నపరాధంబు సేసిన వాని కెట్టి 

దుఃఖంబుప్రాపించె = ఆనతీయవే యని పలికిన నారదుం. డుత్సుకుం డె 

యిట్టనియె. - మున్నునేను విజ్ఞాన సంచయంబై న సనత్కుమారుని వలన 

. నలిననాఖి,. 
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. 
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తనా ఒట్టి 
వినిన యది ముకు నటం గించెద విసుయ టి వన్నగ 

పరిదషులెనవారికి నజాన వారణంబె న గురూవదేళమే వరమౌషధము. 
సిం డు! షా 

జ *' గ [& న అలో «: న్స + షో 

పరదుధర్మము. వురుషా త్రము అలబ మున్ను సరాచర విశ్వము 
ఇ స WF య 

తె మాత రూపబిశిష మె పర[బహ్మంబు! సొందియుండు. (ప్రధాన 
జ క్ wr 

పురుషు లనంగా సిశ్వరనికి శరీర క్యయమాధేయత్వ విధేయత్వ 

శషత కములచే నఖిలజగంబులకు(6 దారకుండె నియంతయె శేషియెన 
hn 

రికిదనువు గావున. దదాత్మకత్వముచేత [బధానవురుషులు 

విశ్వంబునకుం గారణంబని  నిగమంబులయందు. బలుకంబడియి. 

(పధానవురుషులు ; స్యతంత కార ంబులుగారు. త|తృళయ కాలము 

నందును బురుషులు సురుషార్ధర రహితులై యచిత్సదృశులై జడు 

అగుదురు. అంత భో గనిర్ముక్తులె ప్రకృతి సం|శయులై న వురుషులం 

జూచిన పుండరీకామునరు నొకానొక య యనిర్యాచ్యమైన కరుణ వొడము 

వారి రష్నింప, సృజియింప నిచ్చయుదయించు. ఈ పురాణ పురుషుని 

నంకల్పంబునం (క కృతి మజీయు గుణంబులచే మహదాది [వభేదం 

బెన వికారంబునొందు. మహ త్తహంకృతిం గ ల్బించు. అయ్యహం 

కృతి సాత్వికాది విభాగంబుదగు గుణఖేదంబులచే( దివిధంబి. యుండు. 

సాతి కాహంకారంబువలన నిందియ సముత్స త్తి తియు(, దామసాహం 

కారంబువలన భూతనంభవంబునగు. ఆ రెంటికి రాజసాహంకారంబు 

(వకృతి. గావించు. పంచభూతంబులకు శద్దాదు లుత్తరో త్తరాధికంబు లై 

జనియించుంగాన మహిపంచగుణయగు. తన్మాతానుభూత భేదంబు 

సూక్ష్మన్థూల విఖభాగంబుననగు కలక లంబై దేహరూపంబున( బొడమి 

నట్టు కన్మాత్రాాదమే భూతతగము నధిగమించుం గార్యపరంపర 

సేయ. నానా విద్యాన్యితంబై కూడక వేజెవేజెయె యున్న యీ 

భూతంబు అండ నృష్టాయందు నశ క్రంబులై యుండం, గార్య వరం 

పరసేయ సత్యసంక ల్పుండై న భగవంతుండు పంచభూతంబుల 

యందు. బంచీకరణ మొనర్చి పంచభూతము లర్థమర్ధ ములు తమ భాగ 

ములుగ కొని కడమ యర్ధ మర్ధమును నాలుగో భాగములుచేసి తన 

పేరెన నాల్గింటనుం గూర్చుట యది వంబీకరణము. ఆకాశాదులయందు 

నాకాశాది వ్యవహారము స్వభావాధిక్యముచే నిష్టంబగు. దశో త్తరావరణ 

పరీతంబైన యండంబు పరమ వురుషుండుక నకఖండంబుంబలె నుత్సా 

దించి భూతంబులచే, భూతాధిచే మహత్తుచే సనీయండంబావరింప(జేసి 

నమష్టినృష్టైయు, సృష్టిమొదలగు వ వ్యష్టీనృష్టి విదవంగాం గలదు. అండ 

మధ్యంబునం గార్య పురుషుండు [తయీభాగస్తూయమానుం డె జలా 

శయంబున నధిశయించె మతియును. 12 

ల 
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సకల నామస్తుతి సంఘటించుటకం టె 

నారాయణాయను నామమొకటి 

హరికి( [బియంబు వాక్యవిశుద్దిదంబు శు 

త్యవలంబనంబు కామ్య[వదంబు 

ధుకర్ణామృతసారమె వెవ్యనిజిహ్మ 

యందు( దన్నారాయణాహ్యయంబు 

హొడము నాతనియింట జలధికన్యకతోడ 

నట్టి పరాత్సరుం డధివసించు 

తే. గీ. అర్థమెజు(గకయేని నారాయణా హ్య 

తే. 

నపండు కీ రించి ఖయవరంవరం దరించు 

నద్దురూదిత సారార్థ సరణి. దెలిసి 

పలుకువారల నేమని తల(పవచ్చు 

గీ. 

నారంబు జలమయనంబుగా.( గలుగుట 

సకలలోకంబులు సన్నుతింప 

అక్షరము! జలౌఘమంతయు నారమౌ 

నది యయనంబుగా నచ్చువడుట 

నరుండు పెష్టువు తజ్జనవరులు నారులు 

వారయనంబుగా వరలికొనుట 

నల చరాచర లోకములు నారములు వాని 

కయనమై సౌభాగ్య మంటికొనుట 

జ్ఞానశ క్తి బలాదిక షడ్రుణములు 

నారములు వాని కయనమె నయముగనుట 

అమృతమూలంబు నారాయణాహ్వయంబు 

నిఠ్వచింపంగందగు. [దయీనియతమగుచు. 

18 

14 

వ్యూహంబునందు వానుదేవునికి షడ్గుణంబు లెటువలెనుండు నటువలెనే 

నారాయణాహ్వయంబునందును షడ్డుణంబులుండు. సంకర్షణాది 

భేదంబు గుణాభివ్య క్రిమాగత్రంబు. జ్ఞానళక్త్యాది షడ్డుణంబులచేతను 

తద్భెదంబులైన కరుణాదులచేతను పరివూర్జుండె శ్రీమన్నారాయణు, 

డయ్యె, విశ్వాంత ర్యామి బాలజఠరంబున జగంబులువోలె షాడ్గుణ్యో 

దరం బా(శయించి గుణకోటులువ ర్రి ంచు. మణియును. 

1. అశరజ లెెఘ- గణభంగము 

15 
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జలనిధి శాయియెన మధుశాసను నాభిని దివ్యమె మహో 

త్పల ముదయించె నందు వితతన్ఫురితాంజలియె వినము(డై. 

కలిత శుచిస్మితుండయి యొకానొక బాలు(డు వుటై నాల్లు మో 

ములను జతుర్భుజ[పథితమూర్తి కి నిట్లు తగున్శి జనింపంగన్. 16 

అని యీ రీతి దిశాంతరంబుల సమస్తామ్నా యముల్ చాట న 

బ్రనివాసాంగన సత్కుపామృత రన స్తన్యంబుచే వృద్ధి( టొం 

ద నిజ పేమ నొనర్చి శౌరిదయయే తా నిట్టనైయుండెనో 
యన నా బిడ్డనికిచ్చె నై హికసుఖందాముష్మిక -శేయమున్. 17 

శ్రీహరి నాధి కమలమున( 

జతుర్కుఖ బ్రహ్మ ముదయించుట 

అనపాయిసియగు నిందిరాదేవి (పార్థించిన నప్పర మాత్మ వొమ్మనిన 

నతండును బాల్యంబున 'నో2.మో'మ్మని పలుక నయ్యాదిదంపతులు 

నగిరి. అంత హరి నగుచు హరి యన్నవెనుక హరి యని వలికె. 

అదియ యావ ర్తి ంపుచుండె. |పణవంబును, (బణవాద్యక్షర ద్యయమును 

“హరిః ఓమ్” అని యుచ్చరింవ వేదంబున కాది పణవం బయ. (పణ 

వంబునకు( గారణం బకారం, బకారంబున కర్థంబు పర | బహ్మంబగు 

నారాయణ పదంబు. ఇట్లు [ప్రణవంబువలుకు ' నాత్మజుం గృపాదృష్టిం 

జూచి భగవంతుండు హర్షి ంచి నాల్గువేదంబులు నర్థంబుతో నభ్యసింప( 

జేసె. ర హన్యంబెద్దియు( [పథమపుతునకు బియశిమ్యనకు నెణి(గింప 

రాని యదిలేదు గావున సర్వ్యంబును జోధింపవలయునని యా శౌరి 

శరీరంబురథంబుగా నెఖుంగుము. జీవు లయ్యుగ్యంబులుగా నెణుంగుము. 

షడ్డుణంబులు గుణంబులుగా _నెటుంగుము. సర్వధర్మంబులయందు 

స్వతం[తుండగానని తలంచి నన్ను నేసాధనంబును తదృలంబునుంగా 

నెబుంగుమని బోధీంప [(బహ్మ సర్వజ్ఞుండై యష్టాక్షర [పభావంబడిగిన 

నష్టాక్షర మం|త్రంబు శ్రుతిదృష్టి జతుర్వర్గసాధనము. 

ఓం నమోఒనారాయణాయ అను అష్టా&ర మంతప్పు( 

(బభావమును శౌరి (బహ్మ కంప దేశించుకు 

బహుమంతంబు లేల? బహుకర్మంబు లేల? ఈ యష్టాక్షర 

మంతం బసాధారణంబయ్యు, సర్యమూర్తులయందును సాధారణం బై 

సహ్నస పర్యంతంబులై న మం|త్రంబులలో నిదియ యత్కల్భష్టంబు. 

తీ. తలంచ(6గన్,. 



98 

“ర, 

నారదీయపురాణము 

అన్నియు సీ మంతంబునకే యనుకూలంబులగు. వ్యాపకంబులైన 

మం|తంబులు మూ(డింటిలో నిది యుత్కృష్టంబు. దీనియందు వ్యాప్య 

వ్యాపక వి శేషావ జోధంబు గలుగుం గాన విష్ణు గాయ్మతియం దాద్యం 

వీ మం|తంబు. 18 

ఈ మంతశళశ క్తి సద్గురుం 

డే ముఖ్యు(డు తెలుప నన్యుండెజుంగునె తెలువన్ ? 

భూమిన్ జాత్యంధు(డు దా 

నేమెనియు6 జూప నెజుంగునే యంధునకున్. 19 

*ఉవిమలమగు శ్రీనివాన 

త్వ మసాధార ణమునాకు(దగునట్ట త్రయో 

సముదిత నారాయణ వద 

మమిత మసాధారణంబు నయ్యెన్నాకున్ . 90 

నారాయణ నామము జి 

'హ్వారంగమునందు నిలుపు నతనికి నవవ 

గొ రుఫలము తన్మంతకు = 

నారయ మం|తాంతరంబు లవి యేమిటికిన్. | 21 

నియతాత్యు( డగుచు భోజన 

శయనాసనయానకర్మ సమయముల మనః 

పీయముగ నారాయణయను 
శ్రియః పతి సమాఖ్య వినుతి సేయగ వలయున్ 22 

.. వీతన్మంతరహన్యము 
స్వాతి సృజించెదవు సకల జగదంతరముల్ 

భ్యాతిగ నధికారాంతం 
బేతెంచిన నన్ను నాశయించెదు మీందన్. ఓఏ 

(బహ్మదేవుండు. అష్టాకర మం(తావృ త్తి (పభావముచే 

హరపురందరాదులగు దేవతలను సృష్టించుట 

సారతర 'పరమమంథత స 
మారబ్దావృ త్రి తి పూని యబ్దభవు(డు న 

| |. ర్వారంభోన్ముఖుండై తా 

ఒం. .  నారూఢస్థితి( (బపంచ మంత నృజించెన్.. . : ఐసీ 

4 విమల యగు. 

N—7x 
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అక్షీణశ క్రినీ విరూ 
పాక్షుండన నొక్కపుతు, డతనికి( గల్లెన్ 

దక్షుడు హరిభ కిరతుం 

డశ్నయ విజ్ఞాన వైభవాథిక్యుండై . 25 

అంత విధాత పురందరాది దివిజస్తుతుండై దేవదేవుండన వెలసిన 
తనయునకు భవోతారకం బువదేశించి వేదవేదాంతంబులు చదివించిన 

నతండై శ్వర్యంబువహించి సర్వభూతంబులకు నైహికంబులు కృప 

నేయుచునుండ సర్యదేవతలను, నర్వుబుషులను జతుర్ముఖుండు 

సృజించె. బ్రహ్మ సృజించుటకు, విష్ణుండు నిల్చుటకు, రుదుండు 

హరించుటకు( బాల్చడిరి. మజియును 26 

వెలయ6గ దక్షాదులు పు 

తులుగొల్య సరోజభవు(డు తోడో లక్ష్మీ 

లలనాధవ పదసేవా 

కలనాస్థితి నాచరింపయగా( జర్ఫించెన్. వ్ర 

(బ్రహ్మ శ్రీమన్నారాయణుని 

అర్బారూపమును సేవింప(గోరుట 

అంతం బద్మజు(డు రమా 

కాంతార్బారూపమహిమ గనుగొని సక లె 

కాంతిక ధృతి( జెందెదనని 

చింతించె న శేషతీర్ధసీమలయందున్. 28 

పులకించి మున్ను చూచిన 

బలవన్ముని వమవూనధనము( బరమాత్మమదిన్ 

దల(పుచు సారోవనిష 

త్కుుల తిలకము మంత మునిచి గురుమతివెలయన్, 29 

శమిత పాపొఘమె శంఖ చక ముఖ్య 

చిహ్నములు చేతవెలయు నాశితశరణ్య 

భాగధేయంబనా(దగు పరమపురుషు . 

రిహసిత వేశాశారవి( బద్మాకు( గాంచి. వగ 

5. మానధనము పరమాత్మమదిన్ . 

8. వాసితలేశోదరోపిమ 
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(శ్రీమన్నారాయణుండు సపరివారు.డై 

మొసంగుట దివ్యవిమానంబున (బ్రహ్మకు దర్శన మొ 

తే.గీ. కాహశీనాద మేదురకలకలంబు 

. దివ్యదుందుభి ఘోషంబు ద్వి( జెలంగ 

. నుపనిషన్మయ "పొంచజన్యోరురవము 

కర్ణములునిండె( గల్యాణకారణముగ. 

క. అమృతంబై.న తద్దన నా 

.... దము వీనుల. సోశునంత( దామరనభవుం 

డమిత జ్ఞానకళాయో 

గము యోగము మానియుండె( గడువిస్మితు(డై. 

క్, వెలయంగ విష్టువెఫలమున్ 

ఫలమిచ్చు నతండుననుచు భబజియించెద. ను 

జలమతి నాతని నాతని = 

వలననె పొందెద నటంచు వాంఛించెమదిన్. 

తే.గి. అష్షీదిజ్మధ్య వివ్వ్చుతంబైన దివ్య 
ర ద యా 

మగు |పకాశంబుగాంచె నయ్యబ్దనూతి 

పద పదమటంచు నంతనపాకృత జ జన 

మంతరిక్షంబునందు మెండై చెలంగ. 

ఇల వేత్రహస్తులు పురోవీథిం గోలాహలం 

టొనరింప( దదె ణికోత్క,_రములు 

నన్యగాథలుమాని నారాయణుని నభో 

భ్యంతరాశళమున గానంబొనర్చ 

వ్యేతహస్తుండయి వివిధోరుసం[భమో 

చేతు(డౌ సూత వతీశ( గాంచి. 

చండ(పచండాది సై 'సెనికుల్ త త్పార్శు 

భాగంబున( జెలంగ భ క్రిగాంచి 

తే.గీ. ఘనత గజనంహననగజ[క్రములునగు గ : 
జాననాదుల శేషాశనాప ప్రసఖుల . 

అబజుం డాత్మనేతాషకార్స నెక 
జ ర్ చ, . (| 

ప్యాతుండైయుండి యీక్షించె, జి తమహిమ. 

Tr పాంచజనోరురవము. 

8. దిజ్బధ్య వనృతం బైన 

వ! 

లైల 

లెలి 

రిక్త 

లర్ 
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తే.గీ, 

తే.గీ. 

నారదీయపు రాణము: 

_ _రుదానుకిర్తి రిభూషా 

ము దాంక భువాంతరున్. నమున్నతు(దిజగ 

ద్భ [దకరునీశకార్యా 

నిదాణోద్యోగు( బత గనేతంగాంచెన్. 

వితతఫణా మణి సీరా 

_ జిత భగవత్పాదపద్ము స్థిరతర భక్తా 
ధృతి విభాంతశిరస్కు-ని 

శతకోటి నుధాంశుతేజు( జ|కివుగాంచెన్. 

కమలా విభమ పాండుర 

కమలంబన'( బూర్జశీతకర జనక ంబై 

విమలంబగు ధవళచ్చ 

(తము, గాంచెన్ జకివె నుదగత మెజయన్.. 

విరజామరుదంకూరో 

త్క_ర పరిశుతి మాతపట్టికామండిత మై 

గరుడాంక మైన యా ఢీ) 

హరి విజయధ్యజము గాంచి హర్షమునొందెన్. 

పరిపుల్ల మల్లికా భ్రాంత మిళింద "మం 

డల మండితంబై యనంత విద్యు. 

దాకీర్ణ మేఘజాలావృతంబై న చం 

దంబున రాణించి తరుణ నీర 

జావ సహన “తేజో౬తిదైన్నపద 

హేమకళిక నూచిలేశ తత్త 
దైశ్వర్యవై భవంబై ముక్తిమార్గ ని 

త్యావబోధక సకలాగమోద్ది 

రణరణత్కి.ంకిణీ ఘనరవనమిద్ద 
బద్ధకరపుట సంస్తువత్చంచ హేతి 

కృతజయన్వనమై మహోన్న తివసించు . 

హరినివానంబు( గాంచె నయ్యబ్దసూతి. 

నత్యలోకస్థులెన యా సనక. ముఖ్యు. . 

లంబు జేక్షణు గరుడాంకు నపుడుగాంచి 
విస్మయమునొంది రత్యంత వివశులగుచు 

నంతకంతకు నానందమంకురింప.. 

101 

86 

ల? 

లర 
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40 

a 
9. శేజాతిదై దైన్య. ఈ పాఠమున అకారాంతపుంలింగ శేజనదము గృృహీతము, 



102 నారదీయపురాణము 

తే.గీ. అద్భుతంబంది లేచి యత్యంత హర్ష 

సంపద వహించె నర్తించె సం|భమించె 

భువనభూషణ మైన యంభోజనే[తు( 

దద్విమానంబు(గాంచి యాతమ్మి చూలి. 42 

వ. అంత నప్పద్మజుని విష్వక్సేనుండు విమానంబు ముందజ నిడుకొని 

మన్నించి కమలారమణుండు తులసీమాలికామోదవాసనా వాసితో 

రస్థ్ఫలుండు జగన్నా ధుండానందై కార్టవంబు నిన్ను (1 గటా&ింప నరు 

దెంచె భజింవు, మితండె నీకు సర్వన్వంబు, భవవార్ధితార కుండు. నీవు 

చేసిన తవంబు ఫలించెనన, నగంబున సేనాధిపతి నారాధించి కన్ను 

లకు ఫలంబై యన్యోన్య సల్లాపంబులాడుచు నిందిరకరసరోజంబు 

లచే బదంబులొత్త స్పురతి_రీట హార కేయూరమంజీర విరాజ 

మానంబై తదన్య మణిభూషణంబులచేత కోభిల్రి, చ|కాద్యాయుధంబుల 

చేత విజృంభించి, వైజయంతీ 11వ మాలికా భిరామణీ యకంబునంగ నువట్టి 

పద్మామణి పీఠంబైన శ్రీవత్సంబున రాణించి, పుండరీక ధవళామ్నాయ 

వుష్క_రేక్షణ పద్దతియె, రాకాశశాంక సాభాగ్యపరిభావి ముఖాంబు 

జంబి, కంబు గీవంబై , సువిస్తిర్హ కవాట 12ఘృటితోరన్క_ంబై , చతుర్భు 

జంబై, యుదారాంగంబై, పితకౌ శేయవస్ర్రంబై , సమస్త జగచ్చరణ్య 

పదాంబుజంబైన యొకదివ్యతేజంబు ఏక్షించి, తదాపాద మస్తకాంతర 

సౌందర్యంబనుభవించి _యాపం కెైరుహోదృవుండిట్రని వినుతించె 

నంత. 48 

క్, [మొక్కుుచు, భావింపవుచు మది. 

జొక్కు_చు( గీ ర్రింవుచుకా వసుంధర (జిందుల్ 

దొక్కు_చు హరిపాదాబ్ధము. 

జక్క_(గ( దలందాల్చి వద్మసంభవుం డంతకా. hh 

క. దూరమునకే(గు పరువున 

దూరంబుననుండి పరువుతో. జనుదెంచుకా 

సారెకు బైవల్కల మొ న 

య్యారంబున 18ినెగురవై చు నానందమునకా. -. 45 

10. గటాతించ en 

- 11. మాలికాభి రామ్యంబు నంగనుపట్టి. _ 

18. భటితోరన్కుండై.. 
18. నెగరవైచు. 
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ర్ట 
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ఇట్టు సంతోష షసంభమ పులకిత సర్వాంగుండైన చతుర్ముఖునింజూచి 

హర్షి ంచి కారుణ్యరస దీ ర్టికాదీర్ణ లోచనుండై భగవంతు. డను గహించు 

నెడ' దేవ విద్యాధర కీన్నరులు వినుతించిరి. అప్పరఃకాంతలాడిరి. 

ఉతాలంబులెన తాలంబులచేతను, దళితాంబరంబులెన మర్దశంబుల 

చేతను, నర్తక కరకంకణంబులచేతను, గంధర్వ గానంబుచేతను, 

సనకాది జయజయ శబ్దంబులచెతను జగద్వలయంబు శద్దాత్మకం బె 

యుండె. విధాత పరమభ కి మయి పులకించి యపౌరుషేయ వాక్యంబు 

లం |బస్తుతించె. 46 

(బ్రహ్మ శ్రీమన్నారాయణుని స్తుతించుట 

దేవ నారాయణ నమో 2౬ స్తు తే రమేళ 
వానుదేవనమో ౬ స్తు తే వరద నర్వ 
లోకరక్షనమో ౬ స్తు తే పాకవైరి 

పూజ్యపాదాబ్ద 1ఓమాధవ భోగిశయన, 47 

కారణాయ నమో రక్షకాయతే న 

మో నమోవరతే నమో మునిజనైక 

కుశలదాయ పరేశ వైకుంఠవాసి 

నే 15నమః శ్రీనివాసాయ నిఖిలశరణ. 48 

అచ్యుతాయనమస్తు భ్యమనంతాయచ తేనమః 
రాస్తే సమస్త లోకానాం గోవిందాయ నమోనమః. 49 

పరాయ వ్యూహరూపాయ విభవాయ చతేనమః 

అంతర్యం తే నమస్తుభ్య మర్చారూపాయ తేనమః. 50 

నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమోనమః 
ధారకోఒసి సమసానాం జగతాంచ జగత్పతే : . ర్ 1 

అని వినుతించి మజియు నిట్టనియె. 2 

మహిమ నీ వజాయ మానుండవై జాయ 
మాను డవనం దగుట మదిదలంప. 
గర్మ హేతు శక్రిగాదు పాక్ళతశ క్రి 

నైన6గాదు సంశయంబులేదు. ర్ 

14. కృష్ణయం భోధిశయన, సర్వ సంస్కృత రచన కావున ఈ వాఠమున కృస్ణయం 

భోధి అనుచోయడాగమము (వసక్కముశకాదు. 

15. నమో( శ్రీనివాసాయ అనుపాఠమున సంధిదోవము నంభవించును. 
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తే. గీ. 

నారదీయపురాణము. 

దేవతామానుజ తిర్యగాదులు సీ్వ 

యాదిమమూరి [(తయంబునందు 

నొక. డవు నీవ యీ యున్న యేమును నీవ 

నీవును నీవ యీ నిఖిలజగతి౬ 

దలకొని యీక్షణధ్యాన సంస్పృ్టుల 

నలమత్స్య కూర్మ విహంగ మాది 

రూపంబుల జనించు నా పరాత్మవు సీవ 

యీ లోకములు నిర్వహింప నీవ 

యను యుగంబన( గరుణతో నవతరించి 

యిట్లు విశ్వంబు నిలుపు వేల్సెవ్వ( డనఘ 

దాను(డనునీకు, నాకు(ద్వద్దాస్యమహిమ 

వళ్యులైరి సువర్వులో వనజనేత : . 54 

అదిగావున సర్వలోక నాథు(డవునీవే. సర్వవైదిక కర్మంబుల నిన్నె 

యారాధింపుదు. దేవతా వితృదేవతలు భవత్కంచుక పెయత్వంబు 

వహించినవారలు. వైదిక నమోవాక్యంబులు భవత్సదంబునందే 

1కివర్యవసించుచున్న యవి. రాజుల కుంజేసిన నమ।సి_యలు వారవాణం 

బులకు( 17 బావింపవు. కాన మోక్షాపేక్షులు నీకంచెనన్యుని సేవింపరు. 

అధికారంబులు వ్య కంబులై న కర్మఫలంబు లొనంగంబూనినవా(డవు 

నీవే. ఏనును, శంకరుండును, నధ్వర్య నర్వదేవతలును ద్వదా 
యత్తతనున్న వారమని చతుర్ముఖుండు విన్నవించిన. |బసన్నుండె 

భగవంతుండు నీవు యుగాయుతంబు పూజించెదవు, ఆ మీందం బుతు 

లచే(బూజింప(జేయుమనియానతిచ్చిననట్టనే కావింపుచునుండె.అంత.క5 

భావమున భగవదావి .. : 
ర్భావముగావించి నీవు పలికిన విని న. 
ద్భావముననుండు మిల నా. న 

భావజగురు( డిడినయట్ర వరిపాలించెకా। ౨ 6 

16. పరవసింపుచున్నయది. 
_ 17. (వాపించవు. . 
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'ననత్కు_మారునకు బహ్మ 

శ్రీహరియర్చామూ ర్తి గలదివ్య విమానం బొనంగుట 

వే. భ కవత్సలుండై న భగవంతుండు జగంబేరీతి నానందంబు( టొందించె 

నానతీవేయని *ీబుషులడిగిన నారదుండిట్టనియె. ద్ 

కలశాబ్దినుండి యొకనా( 

డలఘుండు సనత్కుమూరు. డాననకాదుల్, 

గొలువకా నారాయణ వద . 

జలజ [ప్రవణుం బయోజనంభవు( గాంచెకా. .. 55 

. వె. కాంచి మొక్కి కిష్యగణములలో (బెద్ద 

యాత్మజుండు మీకు పినతిదయా వి 
ధాన ! జ్ఞానభ క్తి వైరాగ్యదాయివై 

యాత్మలో, గషాయ మణంచితిపుడు. ర్ి 

పొగడంగ కోన సర్వాంగాన్విత 

నిగ మాధ్యావనమొనర్చి నిష్టానియతికా 
దగి కర్మ |బహ్మవిచా 

ర గరిమ సంశ యము (దీర్చి రక్షించితిగా. a 60 

పరమ గురుండవు నీవే 

యరయకా గురుం డొకండు గల్ల డన్యుంయుమాకు౯ా 
నురహస్యార్థములన్నియు = 

బురుషో త్తమ : తెల్పితి వవూర్వ ప్రజ్ఞ. . 61 

ఈతణి నీవు భజించు న 

నాతను లక్ష్మీననాథు నారాయణు సం 

(పేతిం బూజించెద( బు . | . 

ణ్యాతతమగు తద్విమాన నర్పింయదయ౯॥ 62 

అనిన క్షణమా|త మచ్దా 

సను( డూరక యుండి శేషశాయి విమానం 

బనఘ చరితుండగునా . 

సనత్కుమారునకు నవుడానంగందలంచెకా.. 68 

18. పురుషులడిగిన. 
19. నతిదయాబ్ధి వాన! 

20. పొగడగ “జదాంతాన్విత. 
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తలంచి ననత్కుమారుని ముదంబున( జూచి విరించి నాకుంబు 

[తులు జనియింవరెందలు బుధుల్ 21ఘనులందజలోన నీవు కే 

వలముగ జ్ఞానభ క్తి రనవాసనమించి. సదామనంబు లో 

ఎ “పల బియవృత్తి తి నుందు నిను గు బహ్మఏదు౯ వినుతింపళక్యమె. 

సన్మతి నారాయణు( డా 

జన్మధనంబై చరించు సాత్వికుండు తనూ 

జన్ము (డు వంశమహా పా 

పోన్మూలనకరు(డు పొగడ నొరులకు వశమే ? 

తే.గీ, అని విమానంబు( [బియతనూజార్చితంబు 

తే.గీ. 

సేయ నూహించి యొకయింత చింతనొంద( 

బుండరీకాతు( డా|శిత పోషకుండు 

పల్కుల సుధారసముచిల్క_( బల్కెనపుడు. 

ఏల విషాదము నొందెదు 
బాలక : యిది యిమ్ము పరమభాగవత నభా 
మౌళిమణికి నీకిత్తు ద 
యాళుత నొక దివ్యవిగహము గొనుమింకకా 

శ్రీహరి తన యర్చామూర్తిని మఠతియొక దానిని 

(బహ్మక నుగ్రహించుట 

అనుచు. గమలా గళాభరణాంకశాలి 
యెన నిజకరముననిచ్చె నాత్మ దివ్య 
విగహము( బద్మజునకు నా విగహంబు 
చక్క_( దనమునకై యాత్మ( జొక్కె.నలువ, 

తే.గీ. అందుకొని *2శ్రీమహీ మోహనాభిరామ్య 
శాలి నా దేవు. గొల్నె నా జలజభవుండు. 

వాణి సావ్మితియు నొనంగు వళిత లలిత 
కలిత కంజాతమాలికల్ *ిగట్టవైచి. 

కాళ 

21. ఘనులందజిలోన. 

విరి, (శ్రీమహిళా మోహనాభి రామ్య---గణభంగము. 

28, గట్టి, 

64 

65 

66 

67 

68 

69 
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తే. గీ. 

తే. గీ. 

నారదియపు రాణము 

బ్రహ్మ యానతిచే సనత్కు మారు(డు 
శ్రీహరి. దివ్యవిమానమును యాదవా ద్రికి తెచ్చుట 
అంత సనతు_మారునింజూచి విరించి యిట్లనియె. 

కలదు సహ్యగిరి విఖ్యాత మెనయది పు 

ణ్యతరంబనాది, తదాకరమున 

శ్వెతమృ త్రిక విలసిల్లునచ్చట నీ వి 
మానంబునిల్పు మ నూన మహిమ 

నారాయణపదాబ్ద పారాయణుండవై 

వజులు “లీవె కుంఠవాన ఫౌధ 

ముననుండి తానెవచ్చిన యది యతిపావ 

నము, వేదనిందక నశినన్నేత 

భక్తి విరహిత, నా స్తిక, భాగవత వి 

దూషకాత్యంత దుర్దోష దుష్టమతుల 

నీ విమానంబు( జూడరానీకభ క్రి 

నందు వ ర్రించుమీ కుమారా|గగణ్య ! 

అనినయంత . 

నవ్యవై భవమున నా సనత్కుమారు 

డాదిదేవు, సనాతను, నజు, నగమ్యు, 

జెంది యుప్పొంగి కనకాది శిఖరసీమ 

కరుగుదెంచె నిరంతరాహాదు( డగుచు. 

అనుపమ దివ్యవిమానము 

మననవరుండా ననత్కుమారుండు గొనిరాం 
గనకాచల శృంగంబుల 

నినకోటి సహ్న్మసకాంతు లెల్లెడ మె సెకా. 

అప్స్పరః కాంతలు నమరులు ననిమేష 
[ నత సాఫల్య మెన్నిక వహించి 

హరి విమానము(జూచి హర్షాశుపూర్ణత 

(మొక్కిరి నవ్య వమోదలీల 

ఆ విమానమునకు న్రగంబునను వాహ 

నారూఢులగుచు నిం|దాది దివజ 

గంధర్వ కిన్నర ఖచరవిద్యాధర 

సాధ్యులు నలువంక సవటిగొలువ 
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తే. గీ. నడుచునప్పుడు గాన్పించె నవ్యశార 
దాంబుధర శుభరూవ కౌర్యాదిరాజ. 

మందునుండి యుమాజాని యరుగుదెంచి 

యెదురుకొని వందన మొనర్చి యిచ్చనలరి. 

దివ్య విమానన్గు(డైన శ్రీహరియర్చామూర్తిని 
శివుడు స్తుతించుట 

వ. కల్పాంత నర్తకుండైన హరుండు నర్తించి యిట్రని వినుతించె. 

సీ, ఆహా: జగన్నాథ ! యరవిందలోచన : 
యరుదేర నినుగంటి నాత్మచ ల్ల 

నయ్యె న్మేతాంబు రుహంబులు వికననం 

బయ్యె నోస్వామి : తారాశియెంచ 

వచ్చిన ధారాళ వర్ష బిందువులెంచ 

వచ్చిన సికతాలవంబులెంచ 

వచ్చినదేవ : భవన్నా భినీరజ 

సీరజ సంభవానీకములు గ 

తే. గీ. ణింవళక్యమె షాడ్గుణ్యనిధివి నీవ 

విశ్వకారణమును సీవ విశ్వలోక 

స త్రముండవు నీవ [వసన్న ముక్తి 

దాయకుండ వీవ సకల సంధాతవీవ. 

క. అకలంక మహిమనా |బ 

హ్మకిట 25న్పిఖ్రిల వవంచమంతయగీడా 

ర్భకలితవుతకు లట్లనె 

(పకట (శీనుండు నీక బరమాత్మ ! హరీ | 

మ. నిగమాంతాధ్యమహావబోధ నిధయే. నేతే నుథీపాలినే 

భృగుజాపిన పయోధరాంక 26మకరీస్ఫే తాంసయుక్తాయతే 

. జగతీశాయ కృపాబ్బయఒవిత తురాసాహే నమ స్తేనమః 

(తిగుణాతీత గుణాయ సాధునుమనోధీన్యై నమస్తేనమః. 

26. ముకరిసీ ఈ. 

75 

76 

77 

78 

79 
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అని కమలన్నెతు6, గారుణ్యపాతు, శరణాగతనసర్వస్వచరణు,: నిందిరా 

భరణు వినుతించి వెంటనంటి యలకాపుర|పాంతంబున కరుగుదెంచి 

నిజ శ వణభూషలై న వె|శవణ భాషలం జొకి_నిల్సె, నంత నై హిక 

పరమపదంబభై, మునినమాకీర్ణంబై వెలయు బదరికా[శ్రమంబు( జొచ్చి 

మునిరూపంబులనున్న నరనారాయణుల సన్నిధానంబున సనత్కుమార 

పముఖ మునీం|దులు తద్విమానంబు నిలివిరంత. 80 

ఆ నారాయణు(డమ్మ హో శ్రమమునందత్యంత మోదంబుతో 
శ్రీనాథు౯ా దివన్మృతయంబపుడు వూజించె౯ా _దదంతస్గులొ 
మౌనుల్ వచ్చిన మౌనులున్ నురలు నామ్నా యంబులకా, సంతత 
ధ్యానం బొప్పంగ బాహ్యదేశముల నత్యంతంబు సేవింపంగన్. 81 

అంత బదరికా శమంబు వీడ్కాని చని. . 82 

{ సనతు. మారుడు యాదవా।ది పై 

శ్రీహ హారి దివ్య విమానంబును నిలుపుట 

అప్పుడు సర్యోత్తరం బగు నది యొకటి 

దశ్నికాశా విభూషయె తనరు తులసి 

కాననావృత యెయున్న (గాంచి నలువ 

తెలియజెప్పిన జాడయై తెలివిగాంచి. == 88 

ఇది దివ్యధామ నగమని 
 మదిలో(గనె నా సనత్కుమారుడు హర్షం 

బొదవకా సేనాని వినుత 

మిది శేషండు నిదియ హరియు నిదియే యనుచు౯. 84 

తత్పర్వత శిఖర మధ్యంబునం దీర్ధ నిషేవితం బైన యొక దివ్యతీర్థంబు( 
గాంచి యది మహాస్థానంబంచు. సక్వేశ్వరుండగుశ్రీ హరి నారాధీంచెద 

_ ననితలంచి తత్తీర్థ తటంబునకా (బహ్మార్చితంబైన విమానంబు నిల్పె. 

మున్నుధాత పూజించునెడ బంచలక్షయోజన [ప్రమాణంబగు తద్విమా 

నంబు పంచపురుష మాతారూపంబునం గాననయ్యె. భగవంతుండును 

స్వలీలచే భక్త పరతంతు. డుగాన తదంతః పరిమిత రూపంబునం 

గాననయ్యె. ఆయుధంబులును, దివ్యభూషణంబులును విస్తారంబులు 

దక్కి “త్నదూపాను రూప స్వరూవంబులంగాంచె. అంత. "65 

ల్లగ, తత్త దూప స్వరూవత్వంబులుగాంె.. 
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నారదీయపు రాణము 

ఆ విచితత(జూచి యౌర |క్రీనారాయ 
ణాది దేవుండు జగదద్భుతముగ 

అ|వపమేయ పమేయాకారముల రెంట( 

గనివీంచె ననుచు వల్క_లములంత( 

పొడవుగా నెగవెచి పౌగడి నర్తింపుచు 
వల్లనములు చేసి వందనములు 

గావించి యిది యహో! కల్యాణమిదియహో। 

కల్యాణ మఖిల లోకము లెజుంగ 

వచ్చి వైకుంఠ నగర నివానసీమ 

నుండి మమ్ము. 28% ట్రాక్ష్నింప నుత్సహించె 

ననుచు ద్యతత్యు లానందమంది పలుక. 

దేజము వహించె( గల్యాణ తీర్ధమచట. 

తద్విమానన్థు డగు రమాధవుని, విష్ణు 

[బాజ్ముఖంబుగ నిలివి పతత్పాంచర్మాత 

విధి సమర్పన మొనరించి విబుధతతికి, 
బాదతీర్థం వొనంగె( దద్భక్తి మెజసి. 

86 

87 

హర్షించి సాష్టాంగ దండ ప్రణామంబు లాచరించి కోటీర రత్న మరీచి 
పూరంబుచేండోరంబుగా భగవత్పాదపీఠికా నీరాజనంబు లాచరించిన 

భగవంతుండు సుధామనోహరంబులగు నపాంగంబుల సిక్షించి మధుర 

వాక్యంబుల. 

కల్యాణ శీర్ణోత్ప త్రి 

. ఘనతన్మించు. వరాహరూవమున సీక్మామండలం బెత్తి యం 

బునిధిజా (గుంకి కలంచి లెచునెడ *నా పుణ్యోద బిందుచ్చటల్ 

గననయ్యె౯ : జగముల్ నుతింప **విల సత్క ల్యాణ తీర్థంబు పా 

88 

వన న మాద్యంబు నమస్తతీర్థ నిచయావానంబు చర్చింపగకా. 89 

26. గటాతంచ, 

99. తత్పంచ రాత. 

an ఆలా కానోగరిందుచటల్ . 



నారదీయవురాణము 111 

స్, ఊర్థ్వకామత (దగి యూర్ధ్వరెత స్కులై 

యజ్ఞవరాహ రూపాన్మదర్చ 

నాతిశయ పావ్రినందెడు వారికి 

నూర్ధ్వవుం్యడ విధ్రాన మొప్పంజేయం 

బకికులాధీశు(బనిచిన నతండు శే 

తద్వివమున నుండి ధవళమృత్తి 

కాకద్దమము(దెచ్చి కల్యాణ తీర్ధ ప . 

శ్చిమ భాగమున గనిచేసి నిల్పె( 

తే.గీ. గాన యిదిమృత్తి కలకు నగణి సమస్త 

దేవతామూర్తి కల్యాణ తీర్ధమున ము 

నింగి యీ శ్వేత మృత్తిక నిటల శ్ర టిని 

నునుప ననుపమమైన సాయుజ్య మమరు. 90 

వ. ఈ కల్యాణతీర్థంబున మునింగి యధికారానురూపంబుగా ననుభజించిన 
వారు మత్పసాదంబున నిఖిల మనోరథంబులు నొందంగలరు. ఈ 

కల్యాణ తీర్థ -తీరంబున( బెతృక [క్రియలు గావించిన. బితృగణంబులు 

ఫో హర్షించు పుణ్య పరవృత్తి నధ్యాత్మ గుణసంవత్తి నపవర్గ్ష పరాయ 

జులై 'పెక్కండు పు[తులం బడయ(గలరు. ఈ కల్యాణతీర్థ తీరం 

బున యజ్ఞంబు( జేసిన సహస గుణంబగు పుణ్యంబు సంభవించి యప 

వర్గంబు గాంతురు. ఈ కల్యాణ తిర్ధంబున నిష్కాములై నన్ను సేవిం 

దిన యేని యఖీష్టంబు లానంగుదు. ఈ కల్యాణతీర్థ తీరంబున 

దానంబు( జేసిన( 'జతురార్డవీ పరిమిత మహీతలం బేలుచు(జ|క్రవ ర్తియె 

వుత్రపొ త్రాభివృద్ధిగా వరిల్లు. ఈ కల్యాణతీర్థ గర్భంబున (వతంబు 

లాచరించిన బహ్మలోకంబున [బహ్మతో ననుమోదించుచు నుందు. 

ఈ కల్యాణతీర్థంబునం గోరిన కోరికలన్నియు మ్యత్పసాదంబున ఫలి 

యించు, ఫాల్లుని (పశస్త ంబుగాన నా ఫాల్లునియందు సర్వ ధర్మంబులు 

గావించి మీరచ్చటికిం జనుదెండనిన రుద వ ముఖ్య తిదళాధివులు భగవ 

ద్వాక్యంబులు విని నిజస్థానంబులకుంజనిరి. ఆంత, 91 

వల. శిరము. 

or 88. వారి ంచి. 
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సనకాది ఘనయోగి జనవర్యులేను వె 

న్వెంటరా నిందిరా విపులతర ప 

యోధరమకరికా యుక్త భుజాంతరు 

వరదైవమని యాత్మనిరవు చేసి 

పరిమితచ్చల చింత(బాసి నిరంతర 

పరభక్తి నియతు. డై పద్మజాత 

తనయుండు సేవించి తద్దిరి నంవాసి 
సకల జనానీక సారదివ్య 

తే. గీ. వర్య సిద్ధాంజన తిభువన విచి[త్ర 

నుకృత పాకంబు, నకృతక నూకి గమ్య 

పరమహేశాను యదుగిరీశ్వరు నిజాత్మ . 

యందు భఖావించి హర్షించె నద్భుతముగ. 99 

గొ 

వ. అంత నామునీం|దులందటు బదరికా[శమంబుననుండి నారదవాక్యంబు 

వినియో మహాత్మా ! భగవత్సమాగమ కీర్తనంబు విని ధన్యులమెతిమి. 
శ్వేతమృత్తికా వభావంబును, గల్యాణతీర్థంబునకు గంగా తీర్ధంబుల 

కంటె నాధిక్యంబు గలుగుటయు, వరాహరూవ విష్ణు సన్ని ధియం జెప్పి 

_ తివి. విస్తరంబుగా నానతీవేయని యడిగిన నారదుం డిట్టనియె. 98 

కల్యాణ తీర్మమహిమ--సుచరితుని కథ 

సీ, వినుండు పురాతన వృత్తాంత మో మునీ 

_శ్వరులార యొక మహీసురవరుండు 

సుచరితుండనువాండు నుచరితుండాతని 

భార్య సుశీల శోభన నుకీల 

సుమతి సువృత్తి నామముల( బు|తులుగల 

రా విపమణికి నాయనఘమూర్తి 

సకుటుంబు(డై కాంచె సకల తీర్ధంబులు. 

సకల వుణ్యస్థాన చయము నకల 

తే. గీ.. పరమ వుణ్యాయతనములు పాండురంగ 
బదరి క్మాశమరంగ శోభన మహీ|ధ 

సింహనగ కూర్మనీలా ది 'సేత్వనంత 

శయన గోకర్ణ నైమిశాశమ ఫణీంద . 
శైలకాంచి కురుత్నేత్రసార మరసి. లి 
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అంత జాహ్నవీ కావేరీ యమునా తుంగభ [దా తామవర్ణీ సరన్యతీ 

శోణా గోదావరీ నర్మదా పయనస్విసనీ కృతమాలా ముఖ్యనదుల నవగా 

హించి యొకనాండు నారాయణగిరింజెరి కల్యాణ తర్ధంబున మజ్జనం 

బాచరింపక పిదప గంగకునేగి గంగంగానక యెచ్చటనున్న యది 

యని త తత్ఫుల నడిగిన వారు హరచూడా విభూణయెన గంగం 

గానవా యన నెంత నిర్భాగ్యుండ. అ|గంబుననున్న గంగా [పవా 

హంబు(గానక యున్న వా(డ. ఏ దుష్కుతంబొనరించితినోయని విషా 

దంబునొంది హరిపాద తరంగిణిం “ బార్థించుచు జింతించుచున్నంత 

35 సీత్రోత్సల శోభనలయైన యొక కన్యా రూవంబునందాను భాగీర థివచ్చి 
(బాహ్మణోత్తమా : యేల దుఃఖించెదవని యడిగిన నతండిట్టనియె. 95 

సురనది(. గానక యంతః 

కరణంబున దుఃఖమొంది కలయగాద యత్నాం 

తర విఫలతకంటె. దదు 

త్రర దుఃఖము వేజెకలదె తామరసాక్షీ : 96 

అని విన్నవించిన గంగ పాపకర్ములకుంగాన( బడదనిన [బాహ్మణుం 

డేను పాతకి నైతినేని మోక్షోదయంబును నుఖంబునులేదు. ఆ మోజ్లో 

దయంబును నుఖంబును, హరిపాద నదినేని సేవించి పావ సంక్షయంబు 

చేయక లభించదనిన గంగయిట్టనియె. 97 

కల్యాణ తీర్ధమహిమను గంగానది నుచరితునకు చెప్పుట 

గా 

తే. గీ. 

గంగావాహిని నేను నా నఖియ యీ కల్యాణి కాళింది స 

త్సంగం బొప్పంగ సర్వతీర్థ నికర స్నాతుండవై పుణ్య రే 

ఖంగాన్పించిన యాదవా చలమునకా గల్యాణ తీర్ధంబునం 

దుం గీర్తించి మునుంగవెతి వది దుర్దోషంబు నీ కిట్టగుకా. 98 

ధరణి నిటువంటి పుణ్యతీర్థం బతి క్ర 

మించు దుష్పాతకమునకు మేరగలదె ? 

తీర్ధములరాజు కల్యాణ తీర్ధమింక _ 

సీ కెజింగింతు వినుమతి నిష్ట(బూని. 99 

“84. (తారం విప్పుడు చింతించునంత, 

కిక. నీలోత్సల ళోభన యైన యొకకనకరియుం దాను గన్యారూవంబున భాగీరథి వచ్చి. 
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ంశొ 

తే. గీ. 

నారదియపురాణము 

హరి పాదాబ్దమునందు(బుట్టి నదులందాధిక్యముం జెందితికా 

హరి భూదార శరీర సంజనిత ర్యర్ర్యాంగీ ణవాః పూరమా 

వర తీర్థంబు తదదదివై వెలసె భవ్య శల 'నారాయణుం 

డురుతేజంబుననుండు(|బేమ రమతో యోగీశ్వరుల్ గొల్వంగకా. 100 

అట్టాటం దత్కల్యాణ త్రీర్ధంబు నాకంటె బరమ పవి|తంబు. 101 

చాం|ద సరోవర స్థలమున జై, తంబు 

నందనంత రోవరాంతరమున 

వెశాఖమునను బావనమెన తుంగ భ 

(దా మహాతటినీ హదంబునందు 

ఆషాఢమున నభన్యంబున స్వామి వు 

ష్క_రిణిలో(దులయందు( గృజహితు(డు 

వజల( గావేరి [పవాహంబునందు 

ల్లుణ మాసమున. గోటి గుణము మించు 

నట్టి కల్యాణ తీర్గంబునందు నపుడు 

నర్వనదులుండు నందున సర్వఫలము 

హరిపరాయణు లందుం[డు పరమ నియతి 

సకల తీర్థంబు లచ్చోట సంచరించు. 102 

అనిన విని విస్మయంబంది నిజరూపంబు(జూప్త్రమని విన్నవించిన 

దూరదేశంబు తిరిగి యలసినవాండ నడువ శర్తుండ(గాను పుతులు 

శిశువులు. నీవే కల్యాణ తీర్గంబ వె [(ప్రవహింవుమని (బాహ్మణుండు 

(మొక్కిన యమునంజూచి నగి యాదరంబున నిలిచి యుతుంగ 

తరంగయైయున్న యాతరంగిణిం బార్థించిననన్ను (గల్యాణ తీర్థంబుగా 
దిరావృతంబుగా నుచ్చరించి మ/త్సవాహంబున నవగాహనంబు 

గావించిన నభీవ్షంబు లభించునని యానతి యిచ్చిన నట్టనే [బాహ్మణుం 

డొనర్చి మునింగిన యదుశైె లంబును, గల్యాణ తీర్ణంబును, ద|త్రత్యులగు 

మునులునుగానువించిన విన్మయమునొందె. అంత నీవెవ్వరు ? నీవిచ్చటి 
కెట్టు వచ్చితివని యడుగు మునులకు నిజ వృత్తాంత ంబు( దెలివి యీ 

స్థానంబెయ్యదియని యడిగిన వారలు యదు శౌెలంబని యానతి యిచ్చిన 

సానందంబునొంది (శ్రీమన్నారాయణుని సేవించి తన్మహా నగంబు నిజ 

నివాసంబు( జేసికొని, నివేదితాన్నంబును భుజించుచు నచ్చట నారాయ 

ణుండను నొక వుతునింగని యవరి గహయా వల్ణబ్బోవ జీవనుండె 

యా బాహ్మణుండు 108 

86. సర్వాంగిరవాః పూర. 
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PP 

తే గీ. 

అ,వె. 

నారదీయవురాణము 

నారాయణు(డను నత(డం 

ఖోరుహూదృగ్భు క్తశేష భోజనుం డై న 
త్యారూఢి జనులు మెచ్చంగ 

శ్రీరమణీనాథు నేవ సేయుచునుండెకా. 

అళ్మవర్షనిపాభ్కి త సమస్త 

సన్య సంవతృమృద్ధిలై జగ తియందు'. 

టౌడమె దుర్భిక్ష మొకయే(డు పూర్ణ మగుచు 

ధూమ కేతువు చిందులు దొక్కదోణగ. 

అప్పుడ తని భార్య సుశీల నుచరితుంజూచి యిట్టనియె. 

శిశువుల నతిని రక్షించుట నీతి వా 

సృవ్యున కెట్టి దుష్కా_ర్యకరణ 

మేని కావించి స్రీత్వానర్థచావల 
ఫణితి( బల్కితింగాని పల్క_(దగదు 

సకల ధర్మజ్ఞుండ వకట నీ వెు(గని 

ధర్మంబులేదు భూతలమునందు 

(దవిడ దేశంబేలు దారిద్య వారణుం 

డను రాజువె(డిన యంతకంటె, 

దెలివితో నిచ్చు ననుచు బోధింపందనయ 
సహితు(డైపోయి యారాజు సభను డస్సి 

యతండు కార్యవశంబున నంపకున్న 

దెన్యమున( గొన్ని నాళ్లందు( దల్హడించి. 

అంత( గొంత సొమ్ము హస్తగతం బెన( 

జోరు లధ్వ్యసీమ. జుట్టు ముట్టి 

లగుడ ఘాతశకి నొగిలించి దో(చిరా 

"విడువునంత((గున్సి ఏప్రవరు(డు. 

సుచరితుని కొడుకు నారాయణుడను బాలుని (వ్రతనిష్ట 

115 

104 

105 

106 

107 

108 

వచ్చుచు నారాయణదేవుని విడిచి వచ్చిన పాప ఫలంబు తోడనే సిద్ధించె 

నని పుతకులకుంజెప్పుచు నిజ నివాసోన్ముఖుండయ్యె. అంత 

5". విడుచు. 
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ct 

తే, గీ, 

నారదీయపు రాణము 

శ దవిడెశు బొడగన', దం[డియన్నలు. బోవ 

మాతుల గృహమున మాతతోడ 

ఆకట డస్సి శమార్తు(డై నారాయ 

ణాఖ్యు(డు చేరి భోజ్యంబు వెండ 

అన్నంబు తల్లి పతాంతరమున నిడ 

ననివెదితంబని యారగింవ 

ననిన నీవే నివద్యము సేయుమట్టన్న 

ననుమతి గావించి హరికి నొన(గి 

. యతని భుజియింపుమని [మొక్కి యంబుజాన 
నార్పితోరు చతుర్విధాహార ములు తృ 

ణశీకరించి భుజించె నాలోకవిభుండు 

సంయమి వరేణ్యులందయణు సంసుతింప.. 110 

ఇట్లు భుజించిన పా|తంబున సిక్టంబును లేక యుండ దబాలుండును 

హర్షించి తలికడ కే(గి యన్నంబు వేడిన మునుగొని చనిన నివేదితా 

నృ'ంబేమి యయ్యెననిన సిశ్వరుండు భుజించెననుట విని మార్జాలాదుల 
కప్పగించి భగవంతుండు భుజించెననుట యు క్రంబేయని తర్చించి బిజాట 

నంబు సేయుచుని పా తంబిచ్చిన. 

ఏ గృహంబున కతండేంగిన నిందిర 
యాగృహంబున కపు డరుగుదెంచి 

దర్విచే భెక్యంబుం దయనొనంగిన నది 

రత్న మయంబయి [(వ్రబల కార 

సారమైయున్న నశక్తు(డై ప హస ద్య. 

యంబున( దతా కా తమట వహించి 

శిరమున(బూని యాశిశువు తల్లికి నప్పు 

డర్పింప( దత్సాతమంది కాంచి 

39 రపేడు మార్చిట్ట యిచ్చి రమేందు వదన 

యెనిమిదవమాటు ఘనమౌ నిజేష్టపా[త్ర 

మొకటి యిచ్చి కుమార : సీ వేంగుమనుచు( 

దల్రియనిచినవచ్చు పుతకుని(జూచి, 

88, |దవిశేశు. 
89. యేడుమార్ణి ట్ల యిచెంర మేందువదన--ఈ పాఠమున గణభంగము. 
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నారడియవు రాణము 117 

దివ్యాన్న భై క్షంబు*ివెట్టి లోకమాతయను[గహించి యనుపవచ్చిన సుశీల 

తానును దత్పుతుండును భుజించి హర్షించి రత్నంబులు గాంచి యక్క 

మారుం బశంసించుచు ధన ర తార్థంబుగా మేల్ఫ_నియుండె. అంత 

సుచరితుండు చోర భగ్నాంగుండె యా(కటం గృశించి పుతులతో 

గృహంబునకు వచ్చుచుండె. అట్టు వచ్చు తన భ ర్తంగాంచి లజ్జితయె 

సతి యెదుర్కొని. 118 

సర్వాంగీణ్యవణు( డె 

దుర్విధు(డైయున్న మగనితో నేగమె యం 

తర్వేదన దొల(గగం గుల 

నిర్వాహకు( డైన సుతుని "నేర్ప తింగింపకా. 114 

సుచరితు(6డు ఫశ్చా తపు (డె 
స మాలు 

కల్యాణ తీర్థంబున తప 

ఎంత మూఢుండనే నిందిరా సహితు(డై 

పృతపుష్ప ఫలాంబు భక్ష్యృములు ని 

వేదితంబులు సేయ మోదించి నర్వన్వ 
దాయియెయున్న నారాయణుని వి 

సర్టించి యన్యదేశములకు నేగి య 

త్యల్పజనంబుల నా శయింప( 

దగునె కృష్ణఘనుండు తతకృపారనములు 

గురియంగ నన్య భికుకుల వెండ. 

దెలివి లజ్ఞాభిమాన వృత్తిని. జరింవ 
నున్న నాకు నమస్కృతు లొక్క_టైన. 

జేయగా నర్హమని యాత్మ. జింతనొంది 

_ నుచరితాహ్మయ వివుండచ్చోట నిలిచి... 115 

నారాయణ భజనంబు సేయుచుం దనయుండగు నారాయణునకు వేద 

శా|స్రోవదేశంబులు గావించి లకీ పసాద లబ్ద సంపత్సమృద్ధిచె సదా 

చార సమన్వితుండై [వియయుం దానును గల్యాణ తీర్ణంబున( దవంబు 

చేసి యచ్యుతుని మెప్పించి సహస గుణితంబులుగా (బాహ్మణులకు 

40. వెట్టిన సుతుండు దెచ్చిన నుశీల. 

41. నేర్చెణిం గంచెన్. 
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తే. గీ. 

నారదీయవురాణము 

భోజనంబులు గావింపుచు నున్న యా బాహ్మణుని ధనవంతుడని 

చోరులు (వచ్చన్న వేషధారులై ముగురు లలాటంబున, నితరాంగంబుల 

ద్వాదశొర్ధ్వ పుం[డంబులు గావించుకొని నారాయణ నారాయణ 

యనుచు, విష్ణుభక్తులంగనిన( బ్రణమిబ్దుచువచ్చువారింజూచి సుచరితుండు 

భుజింపంబెట్టిన విష్ణు నివదితాన్నంబులు భుజించి నారాయణ పదాంభోజ 

తీర్ధపానంబొనర్చి కృతార్థులునైన వారలందజకు మనంబున “నర్వ్యోత్త 

రంబైన సాత్విక తఇముదయింవ సాత్వికులై యేము చోరులము. భవ 

ద్రవ్యాపహర ణంబునకు వచ్చినవారము. వెషమాత్రంబుచూచి యువచ 

రించితివనిన నగి, యన్మత్కుుల ధనంబు నారాయణాహ్యయంబు. ఆ 

_(దవ్యంబెవ్వరు హరింప సమర్థులు + అనిన విని సంతోషా|కు తరంగం 

బులతో( బులకించి వందనం బాచరించి పరమవద।|పాప్త్యపాయం బుప 

దేశింవు “మనిన నాతండట్ట కావింప వారు నైష్టకులై దెహావసానంబున( 

బరమ ధామంబు నొందిరి అంత. 116 

సుచరితాత్మయు( డంత నసోకమహిమ 

వృత పాత నతీమిత పూర్ణభోగ 

మంది నారాయణాం మి పరాయణాత్ము( 

డగుచు వెకుంథఠమందిర మందె( దుదకు. 117 

ఈ సుచరితు సుచరి[తం 

బాసక్తి౯ విని వఠించి హర్షించిన ల 

క్షీ సఖతుల్య కుమారుల 

చే సంతతి నిల్చి యుల్రసిల్లుదురుతుది౯. 118 

ధనధాన్య సంవదల్ గలు 

గు నపారముగా సుచరిత గుణనంతతికీ 

ర్తన వారికి మణి సదృహ 

మున కే(గిన నరుల కగును మురజిత్సదము౯. 119 

అనిన నమ్మునసీం|దులు నంతోషోత్సుల్ల చేతన్కులై. ముని కారూలుం 

డగు నారదుంజూచి కర్ణంబులకు నమృత [ప్రవాహంబుగా( బల్కి_తి 

వింక నొక రహన్యంబు తెలుపుము. వాసుదేవ కథా (పనంగంబు సేయ 

నీకంటె నెవ్వ(డు నేర్చుననిన యు క్షకాల |పళ్నకరులగు మీచేత లోచన 
పారణయగు రూపంబున నా తలంవున( బొడమెనని, యా నారదుం 

డిట్టనియె. 120 

42. సర్యోత, రంజైన సాత్వికు లె 

48. మననట్ల కావింపవారు పరమఛామంబునొ ంది రంత. 
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శ్రీరామచం|ద్రుశు సితొాలత్యణ సమేతుడై 

యాదవా[ది న్వొమిని పూజించుట 

హరిభక్తి నియతాత్ములైన మీ రవధాన 

మున వినవలయు( (బమోదమంది 

యొక పుణ్య కథ మహాయోగులు మీరెజుం 

గని యదిలేదై న( గరుణగలిగి 

యడిగితి రిట యాదవాచల సేమర్యబ 

శ క్రి నారాయణార్చన మొనర్చి 

కాకుత్ధ వంశ శిఖామణియెన (శ్రీ 

రామచం[దుండు జగ(దక్షకుండు 

. వనమునకువచ్చి యొకనాండు వనుమతీకు 
మారియును లక్ష్మణుడు గొల్వ మహిమమెజసి 

యమ్మహాగిరి తటమున నథివసించె 

నవ్యయానంద మాత్మలో నంకుదింవ. 

అంత. 

లక్ష్మణుండన్న, జూచి యుల్రమున విన్మ 

యంబు దలకొన స్వేతన్నగాగసీమ 

మానసోవమ కాసారమౌళి యొకటి 

థాసురంబయ్యె, జూడుమపొకృతంబు. 

“*తత్రటియందు రత్నకలితంబగు దివ్యవిమాన వీథి భా 

స్వత్తులమె సమాభ్యధిక వర్ణిత సుందర వ్మిగహంబుతో 

నుత్తమ లీలచేత( బురుషో త్రము డొప్పుచు నున్నవాడు లో, 
కోత్తర లక్షి నీవువలె నుల్హమునంగనువ"ై నాకట౯. 

ఆ శుభాకార కాంతి వీక్షాభిలాష 

మాత్మ జనియించెనేని రమ్మనిన రామ 

చం[దుండవుడేంగె జానకీ నహితుడగుచు 
_దివ్యతర మైన కల్యాణ తీర్థమునకు. 

44. అత్తటియందు- [వాత | వతియందలి యీ పాఠమున యతిభంగము. 
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గొ 

తే. గీ. 

తే. గీ. 

తే. గీ. 
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పూర్ణిమాచంద విన్ఫురిత ముఖాంబుజు 

విలసిత రత్న కుండల కలాపు 

హార కిరీట కయూర ముఖ్య విభూమ 

నంచిత విమలాంజనాభ దేహు 

సర్వలోకాధిక సౌభాగ్య సంవన్ను 

భువనార్హ భూషణ భూషితంబు 

నద్భుతాకార దివ్యాయుధ వరివృతు( 

దపకాంచన పరిధాన శాలి 

నాదినారాయణుని(గాంచి యభినుతించి 

వందనము.జేసి రఘువంశ వల్రభుండు 

భూమినందన యాకర్ణ పూర్ణ నిర్ని 

మెషదృష్టి నిరీక్షించి నెమ్మి (మొక్కి... 

అక్ష్మణానీతకమల కల్హార కుముద 

కుసుమములుదెచ్చి పూజించి కొన్ని నెలలు 

రఘుకులా ధీశ్వురుండు నిరంతరంబు 

సన్నిధానముల వసియింవ( జ్మకియనియె. 

రాకసాసీక బాహు దర్చంబడంచి 

నీ వయోధ్యకు నేతేర నిఖిలయోగి 

జనులు గొల్వంగ నిజనివాసంబునందు 

నుందు నీచేతందగ6 బూజలందికొనుచు. 

126 

1265 

అని యనిచెనంత( జతుర్దశ వత్సరంబులు వనంబుననుండి రామభ|దుండు 
నిజ నివాసంబునకువచ్చి తనుంబాసి చనలేక విభీషణుండు వరితవింప 

రంగశాయినిచ్చి యీ రంగశాయిని నన్నుంగా భావించి వూజింపుమని 

యనిచె. విభీషణుండే(గిన రంగశాయి విరహ విషాదంబున రాఘవుండు 

వెమనస్యంబునొంద( జతుర్ముఖుండు దివ్య విమానంబెక్కి చనుదెంచి 

రామచం దునింజూచి పూర్యుంబున సీవు నారాయణాచలంబున. బూజిం 

చిన యచ్యుత దివ్యమంగళ విగహంబున్నయది. తద్వ్మిగహంబు' 

బూజింపుమని చెప్పి ధాత నిజలోకంబున కరిగి. ఆ రఘుపతి నగు 
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మోముతో సౌమిత్రిం బిలిచి నారాయణాచలంబుననున్న హరిమూర్తిం 
దెప్పింపుమనిన సొమి|తి యాంజనేయునిం బిలిచి తద్దిరి | పభావంబు( 
దెలివి నియోగించిన నాత( డచ్చటికంగి సేవించి వచ్చి రాఘవస్వామి 
చరణంబుల కెరగి యిట్లనియె. 129 

న. హాన్సుముంతు(ండు 

ఈ రూపము నా రూపము 

నేరు వపజఖుపరాదు, మొగము నీక్షణములు, నా 

సారామృత శుభ రేఖా 

పారంవరి పొడవు దొడవు బాహుల నిడువుకా. 180 

అనిన రామభ|దుం డిట్లనియె. 181 

అనఘ నను గొల్చినట్ల యయ్యదు నగేళుం 

గొలువు నిరతంబు నత్యనుకూల భ 

నని నియోగింవ నప్పు డా యనిలసూతి 

యొనర నిప్పుడు. గొల్చుచు నున్న వా(డు. 'లిలి 

కనక మాలినీ యదుశేఖరుల కథ 

తద్వి గహంబుం దెప్పించికొని రామభ దుం డనేక సహ్మసోపచారం 

బులు గావించి సేవించి పరమ ధామంబున కేంగుచు హనుమంతుని 
చేతికి నిచ్చె, నతండు కుళునకు నర్పించె, నా కుశుండు నజకుల ధనం 

బునుం బూజించె. అంత నా కుకునకు( గంఠస్థ కనకమాలికలతో నొక 

కన్య జనియింప బాంధవులు కనకమాలిని యని పిలిచిరి. అంత. 1839 

నుదతి నుకచ నునేతాంత నురద నుకర 
సుముఖి నుభూయుగ నుగంధి నురుచిరాన 
సుకుచ సువలన్న నుశోణి నుదరహాన 
ఘన నువర్ణాభ కనకమాలిని చెలంగె. 184 

గ 

హంనగామిని(, బద్మవిహాసి చరణం, 
బక రబింజాధర, లతాంగి, భర్మకాంచి 

మధుర మధురో క్తి నివుణ రమాధవాం[ఘి 
సేవ నానక్తచిత్తనా చెలువం గాంచి. 185 
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తే. గీ. 

ణి మూ 

నారదియవురాణము 

కుశుండు సంతసిల్ర నక్కన్య ధన్యయై నారాయణ  సేవంావించె. 

కుశలవు రిరువురును కుశీలవులతోంగూడి తత్స్వామి సన్నిధిని రామా 

యణగానంబొనర్పుచుండిరి. అంత. 126 

సీతారాములు కుశునకు స్వప్న౦బున దర్శన మిచ్చుట 

అలసాపాంగ విలోచనంబులు సముద్యన్న వ్యవక్షోజకు 

ట్మలముల్ పూర్ణ నవీన సత్క_ళలు, సమ్యజ్మంజు శోణాధరాం 

చలముకా సాలవిలాన నంవదయు మించంగంతు సమ్మోహనా 

స్రలనద్దేవతవాొలె నత్తరుణి సౌందర్యంబుతో మీల్ర (గజా. 187 

ఆ యింతికిం దగినభ ర్తను విమర్శించి కానక, కుశుండు ని|దించునంత 

భరత లక్ష్మణ శ తుమ్న సమెతుండె రామభ | దుండును, జననియైన 

జానకియుం గాన్పించిరి. కుకుండు కౌతూహలంబున [(బ్రణామంబు 

లాచరించిన యంత. దారాధిప వరాననుండై రామభదుండు తమోప 

హారులైన వచనంబులచే నాదరింపుచు యదుశేఖరుం డనువానికి నీ కన్య 

నొనంగుమనియె. జనకసుతయు' దండి యొసంగిన [ద్రవ్యం బక్క 

న్యక కు. బరమ।వీత కారణంబుగా సకల వస్తువులు నక్కన్యకకు 

యౌతకంబుగా నిచ్చి యవ్వరున కర్పింపుమని యానతియిచ్చె. ఇట్టాజ్ఞా 

వించి వా రదృశ్యులెైచనిరి. కుకుండు మెల్కాంంచి నిజకాంతతో నీ 
స్వప్నంబు “వివరించి హర్షంబు నొందె నంత. 188 

..  అరిగితి నె నాయదుశే 

ఖర పాలితపురమునకు నఖండిత తేజ 

స్ఫురణంబున నారాయణ 

గిరివర వరలబ్ది నత(డు క్షితి పాలించుకా. 189 

పూర్ణశీలుండు యాదవ భూషణుండు 

నాగ నాతని తండి భూనాథమౌళి 

తద్గుణానుగుణవిలాన ధన్య గన్య 

నోర్తు వెదకుచునుండె నత్యుత్సవమున. 140 

. సర్వ సౌభాగ్య భాగ్య లక్షణములందు. 

గుశ తనూజాత మెఅజయుట కుశల బుద్ధి 

నే నెశీంగింప ద|దాజధాని కేంగి 

పరిణయము. జేసికొని యదు [వవరు( డేంగ. 141 
oo 

“48. విన్నవించి. 



తే.గీ. 

నూలు రథములు మున్నూజు దాసులు భద 

గజ సహ్మసము తురంగ మవరాయు 

తము నవమణి నియుతంబు జాంబూనద 

నిష్కకోటి నస్యనిచయశాలి 

శ్రాల్రి సుకష్నేత యోజన శతంబును ధేను 

గణములు దివ్యాంశుక ము లసంఖ్య 

ములు భూషణ స్తోమములు పల్పకులమేయ 

ము లవుశు యొతకముగ నొనంగి 

కనకమాలినిజూచి యో కన్య నీ మ 

నంబులో నున్నయది నమ్మ దంబుతోడ ' 

వేడు మిచ్చెద ననిన నవ్విమల గాతి 
యతని సత్యంబు. బలికించి యప్సుడనియె. 

పత్రిక మై మొన "హమమాలినికి కుశుడు. 

123 

142 

శ్రీరాముడు నారా ధించిన శ్రీహరి అర్బామూర్తి నొనంగుట 

తే.గీ. వెలయు హరిదివ్య మంగళ విగహంబు 

" రామచం[దార్పితంబు త్రదృవ్య మొకటి 

యది సమర్పించితేని నాయాత్మ (గల్లు 

కామితములు ఫలించు నిక్క_ముగ (దం (డి. 

అన జనక తనయ వాక్యము 
మనమున. జింతించి కుశుడు మధునూదన మూ 

ర్రిని( దతకీర్తి నతుల శో 

భన విస్పూర్తిని నిజాత్మభవ కర్పించెకా. 

148 

144 

ఇట్లు రుశుం డియ్యవలసినవి యెల్ల నిచ్చినం బుచ్చుకొని యదుభూష 

ణుండు యదుశేఖర కనకమాలినీ 'కన్యానమేతుండై పురంబు వడలి 

చనునెడ వెదకి వెదకి మున్ను రాజు లడుగ వచ్చిన కుశుం డంగీక 

రింపక వితృవచన పామాణ్యంబున( దద్యదుభూషణ పుతుండగు 

యదు శేఖరున కర్పించిన( ద దాజులు రోషంబున( దత్కన్యాపహర 

ణంబు గావింప( దలంచి మార్గంబున. 145 
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గ్రా 

వ. 

క 

నారదీయపురాణము 

గర్వగంథులు కొందజుద్రత మహీకాంతా|గణుల్ సాంపరా 

యోర్వి౯ దద్యదుభూషణాద్భుత భుజా గోద్భూత తేజోనలా 

ర్పిర్బీథికా శలభత్వమందిరి జయశ్రీ నాంజనెయన్సుర 

ద్దోర్వీర్యాహతిగొందజేలోగిరి సురేందుండేలు నవ్విటికి౯ా. 146 

అప్పుడు నారు నేతోత్సవంబయ్యె, నేమి చెపుదునయ్యాహవంబు : 147 

హరి కరుణ గలుగు నెయ్యెడ 

పరిభవ మయ్యెడను లేదు పరిపూర్తి హృదం 

తరమున నుండిన వారికి 

నరయఃగనెచ్చో. బరాజయంబులు గలవే ? 148 

వసుదేవుండు శ్రీహరి అర్చామూ ర్తిని బూజించుట 

యాదవ భూషణుండు దంపతుల ముందట హరిదివ్య వి|గహంబు( 

బల్లకి వె నిడుకొని నడివించె. అందు మధురాకృతళియైన మధురకు 

నడచిరి. అట్టియెడ ( బటౌరకాంతలు( దద్భ్భత్తాంతంబు విని యంత 

రంగంబుప్పొంగ నెదురుకొనిరి. కంకణధ్యని యుంకార మణిపూర శింబి 

తంబుల చేత( దత్సంతోష సల్దాపంబులు గప్పంబడియె. కోణాభిహత 

సంక్షుభిత భేరీకుహర సం|భమ ఘోషంబులు వేణువిణాన్వన కర్చుర 

మర్దళ డిండిమ ధ్యానంబులును, కాహశ  ధ్యానంబులు నన్నియెడల 

విజ్బృంభింప వైతాళిక కులో దృవులుభయవంళ [ప్రశంసలు గావింవ 

దంపతులతోం/గూడ నా జగత్పతిని నిజపుర (పవేశంబు సేయించె. అంత 

యదుశేఖరుండు కనకమాలినితోడ నర్గితాధికదాయియైన విష్ణుదేవు 
నర్చించి త|తృ్ససాదంబున “నక లైశ్యర్యంబులుంగాంచె. ఆ యదువం 

శంబున నిట్టు నెలకొనిన భగవంతుని యర్బామూర్తిని వనుదేవు( 

డర్చించుచుండె. నిజోదరంబున విశ్వంబుగల యాదేవుండు దేవకి జఠ 

రంబున నుండుటయు, అన్య బంధ చ్చేదకుండయ్యు నులూఖల బద్దుం 

డగుటయు, ఘంటాకర్ణ మోక్ష (పదాయియయ్యు(, దానువుతార్ధియై 

. తపశ్చరణంబు గావించుటయు, ముచికుంద బంధ మోచకుండయ్యు( 

గాలయవనుని వలన బలాయనము గావించుటయు, |బహ్మచర్యా 

పరిపాలకుండయ్యు గోపీ పరిష్వంగం బొనర్పుటయు, అన్యపుత 

రక్షణంబును స్వవు[త పాలనంబును విశ్వరూపంబు చూపుటయు. 

, 46. గొౌందణుండిరీ నురేండుండున్న యవ్వీడుసన్. 

47. సకలై శ్వర్యములు గావించె. 



లతో 

తే. గీ. 

నారఠరలీయవు రాణము 125 

బాండ న స్యంచనంబున( జూపట్టుటయు, ననిరుద్ధ కిరీట ఛారణంటును, 

నింఛావతంన భరణందటును, శ్ ధర్మ వతిష్టావన స్వేకృత మానవ 

రూవంబును, నవనీత చౌర్యంబును, నిత్యావ్యోహలైశ్యర్యంబును, ఉగ 

"సేన నియామ్యత్వంబును, [బహ్మరు దాధిపత్యంబును, గుర్వాది నమ 

సంయయు మొదలైన చిత విచితంబులు మెజయించుచు వర్తించె 

ననిన మునులు సర్వంబును నెజుంగుదుము. కాని యా కృష్ణునకు నని 

రుద్ద కిరీట ధారణంబెట్టు నంభవించెనది యెజుంగము. దానిందెలియం 

జెప్పవే యని మును అడిగిన వారికి నారదుండిట్టనియె. 149 

(థీరృష్లుని మణీకిరీట ధారణ గాథ 

అసు రేశ్వరుండు ప్రహ్లాద వృతుండు వి 

రోచనుండను' వా(డు రూఢయకండు. 

కఖశాబ్టి మధ్య భాగమునందు ననిరుద్ధ 

'సేవసేయుచు నతి స్థిరత నిలిచి 
యొకరుండు నా హరియోగని దానక్తి 

_నుండ6దక్కిన మునులొయ్య నొయ్య( 

జన(గ( (బహ్హాదాత్మజా తత్త్వ మహిమ (ప్ర 

భూత శ క్రివహించి నృుటతరాగ 

రంగభావందు నొంది నిరంతరంబు 

చేరి కొలుచుచు( దద్విష్ణు శర్షదివ్య 

మణికిరీటంబుగొని నాగ మందిరాంత 

రాళ మొగి(జొచ్చెవా(డు దుశ్శీలుండగుచు. 150 

అంత భగవంతుడు రమతో మేల్కొనిన సేవక జనంబులుచేరి హరి 

కిరీటంబు( గానక యాహరి నడిగిన నే న్నిదింపనెవ్వండు హరించెనో 
యెమియునెణుంగననిన( దద్యాక్యంబులు విని వారలు విరోచనుండే 

హరించి చనియె. ఏమందజము. నిచ్చటనే యున్న వారము, అత(డసుర 

వంశోద్భవుండు, ఎల్లప్పుడు. పావంబే తలంచు, ఇప్పుడు మృచ్చిలిన 

వాడై యుండియే పలాయనంబు నొందెనని నిశ్చయించి వైనతేయుని, 

బిలిచి మాలోబలవేగ సంపన్నుండవు సీవే విరోచనుని సాధింవుమని 

ప్రార్థించిన. 151 

48. స్పతిష్టారూవత్వంబును. 
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వెనతేయుండు విళోచనుని చంపి మణికిరిటముందెచ్చుట 

న్స పక్షాగ విషేప బహుళ వాతాహతి( 

గుల నగంబులు గలగుండువడ (గ 

ఉద్ధిత వగమహోద్దతి శాఖ జం 

బూ ప్పక్ష ముఖ్యముల్ హొడవడంగ 

ర్దర స్ఫుటనట తోటి కోటీధాటి 

మేఘముల్ తునియలై మింట *ినెజయ 
శవ వినిర్ణాత సంస్పాలనోద|గత( 

దవన మండలము నెంతయును “నుగ 

తే. గీ. గూజితంబున రాకాసిగుండె లవియ 

నక్షిరోషాగ్ని విస్ఫూర్తి నభ నిమ్న 

గోర్మిజాలంబు తెకతెక నుడికి పొంగ 

వి భమింపంగ, జొచ్చె( బూర్యా[భగంబు. 152 

వ. అంత. బాతాళాంతర కోణంబుననున్న తేజోజిత విరోచను విరోచను 

గాంచి మహత్తర యుద్దంబు( గావించి శంకులాకోటి తీష్టంబై న చంచూ 

పుటంబున వాని కిరంబు (వయ్యలుచేని కిరీటంబు(గొని మింటికెగసి 

వచ్చుచు ముందట శ్యామలాద్భుతంబై, యా (బహ్మ లోకంబై యున్న 

యొక దివ్య తేజంబు(గాంచి ఏస్మయంబంది యంత. 158 

మహా మణికిరీటము 

బాలమూర్తియగు (క్రీకృష్ణుని శిరమున సరిగా కుదిరి నిలుచుట 

సీ, కర్గాంతర స్థలత్కలిత నేతాంచలు 

వ్యత్యస్త విన్యస్త వల్గుచరణు 

విమలాస నాంఖోజ వితత వింఛావతం 

 నవిరాజమాను( దైనన్న తేజు 

అనుపమ గుంజోరుహారశోభితభూష- 

.... గమనీయ లాంగలి కర్ణపూరు. 
గోపి విలోచనాంకూర నుధా నీతు 

నంచిత పూర్ణ కృపాభిరాము 



తే, గీ. 
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అధర వినిహితవంశ నాళాంతరాళ 

కలిత వవర_భమత్క-ల రాాగ కర శాఖు 

నఖిలలో కెక మోహ శరాంచితాంగు( 

బరివృతానేక బాలు గోపాలబాలు. 154 

వేణునాదాకరనపార వశ్యార్ల దష్టతృణధేను పరివృతుండె యున్నం 
ల ధ “ద Ra 

గాంచి. 155 

అనురాగంబున నా పతంగవతి దా సార్ధ ద్విలక్షోరుయో 

జన దఘ్నెశ్వరు తతి రీటము 51 పశన్యంబంచు గోపాల బా 

లుని మస్తాగమునందు నిల్ప ధరణీ లోకుల్ నిరీక్షింపం గీ 

ల్కానియెన్ మౌళియు( ద త్పమాణముననుద్యత్పింఛధామంబుతో. 15 

అప్పుడు గరుత్మంతుండు విస్మయంబునం (బణమిల్లి శీరాబ్ధికి నరిగి 

ముని సన్నిధానంబుననున్న భగవంతునకు విన్నవించిన, బరమ 

హర్షంబునొందెనని న నారదుండుచెవ్పిన మునులు సంత సిల్లిరి. అంత.15/ 

నారాయణగిరికి యాదవ్శ్నాది యను 
నామంబు గలుగుట 

ఒకనా(డు బలభదు. డుల్హానమునం దీర్ధ 
యాతావశంబున 'నరుగుదెంచి 

యాదవాచల ?ఖరా[గంబునందుంగ 

ల్యాణ తిర్ధంబున నాదిమౌని 

గణములతో.బెక్కు కాలంబు లందుండి 

_ భవరోగ భేషజ భవ్యచరణు 

. నారాయణు భజించి చేరి చక్షుర్మనో 

తే. గీ. 

వాక్పూర్తి ర్తిగా(గ భవ్యమున( టొగడి . 

ద్వారవతి కే.గుదెంచి యాదవశిఖా వ 

తంనమగు కృష్ణు వీక్షించి దశిణాశ( 

గంటి యాదవ శెలంబు కలితభోగ. 

భాగ్య సౌభాగ్యశీలంబు పద్మనే|త ! 158 
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తే. గీ. 
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అందు ననుర క్రి (గంటిన్ 

గందర్ప సహ సతుల్య కాయు నమేయుళా 

బృందారక మాని నభా 

మందారక మైన దివ్య మంగళ మూర్తి. 159 

ఆ. మూర్తి యస్మద్భృహ దేవతామూ ర్లియకాని యితర మూ ర్తిగాదని 

[ప్రశంసించిన గృహ్షుండిట్రనియ. 160 

ఈరీతి నేల పల్కాదు 

సిదీ 1. యస్మత్కు_ల ధన సేవధియగు ల 

తే రమణమూరి తో సరి 

గా రూపించితివి యదునగ |వభునిచటకా. 161 

అన్న: కొత్తమాటలాడితి వనిన స్ 

తోడు నిజము నిజము దూరతరమె 

కదలి చనుట భాగ్యకరమని వారించి 
యరిగిరవుడు విగహంబు “తోడ. 162 

అరిగి తద్దివ్య మంగళ వ్మిగహంబు నారాయణగిరి హరి సన్నిధానం 

బున నిలివి మూర్తి వైషమ్యంబు(గానక కలహంబులుడిగి రామకృష్ణులు 

తద్వి[గహంబు లన్యోన్యంబునుం గలసియుండె. తదన్యోన్య సంగమం 

బున నీ శైలంబధికోచిత వైభవంబగు రూవంబుగాంచె నదిగాన 

యాదవాచలంబు నంద సేవింపుదురు. మున్ను నారాయణగిరియె 

యున్న యది నాండు మొదలుకొని యాదవా[దియన విలసిల్లె. ఈ 

యాగమంబు వినినం, బఠియించిన౯ గుణవంతు(డై, ధనికుండె, ధర్మ 

చారియె వితాద్యుత్తారకుండె, నారాయణపరాయణుండై న కొడుకును, 

గనక మాలిని సమానయైన కన్యకంగాంచి యంతంబున వైకుంఠపదం 

బునందు, పెక్కులు పలుకనేల ? రామకృష్ణుల కటాక్షంబున నకల 

సంపదలును గలుగు. వారిని దెత్యు లెదిరింప వజతురు. సురలు 

(మొక్కుదురు. పూర్వాపర వంశంబులు పది తరింపం జేయుంగావున 

సీ యాదవ్నాది శిఖరికుల శిఖరంబున మహావై భవంబున మమ్మునుత్సు 
కులంజేయు విష్ణుదివ్య రూపంబులు రెండు నుండు ననవిని మునులు 

నారదున కిట్టనిరి. ' 168 

కల్తి, గాను. 
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యాదవాదదినాథు -సవించు భ క్తుల 

కపబారము కావించిన వారికి గలుగు కీడు 

పరమ దయా [కాంత భగవంత నారద 

హరి యీ నగంబున కరుగుదెంచె 

ననుట యన్మ ల్లోచనా[గ సాజాత్కార 

మైన తెజంగయ్య ననఘమూ ర్తి 

ధన్యతయు( గృతార్థత్వ్యంబు గలిగ నీ 

వచనంబు కతన నవార్య మహిమ 

నైన (బళ్నాంతరం బడిగిన శోధించి 

తెలుప నేర్చరివి నందేహ మణ 

యాదవాచలవాసి జనాళివిష్టు 

క్రీర్రి ధర్మ పశసి మై వార రెక్క. 

నట్టివారికి నపరాధ మాచరించు 

నది యకర్తవ్య మంటి మహాత్మ: సీవు. 164 

అది యెయ్యదియో వినియెద 

మవిరళ సద్భక్తి వేగ నానతి యిమ్మా ! 

భవరోగ వైద్య "సేవా, 

(పవణాత్మక ! పద్మజాత్మాభవ: మునిచం[ దాః - 165 

అనిన మునులంజూచి నారదుండు మద్దురుండు నాకు నానతియిచ్చిన 

[కమంబు వినుండెజీంగించెదనని యిట్టనియె. 166 

రాజ పురోహితుండైన చతుర్వేది కథ 

మున్ను పాజ్ఞు(డు నతిమూర్థుండు. రాజపు 

రోపాతుం డత్యంత “రోష పరు(డు 

మనియె( జతుర్వెదియను చేరనొక్క_(డు 

నన్నింట నేర్చరియైన జాణ 

నారాయణైక నిష్టారతులగు వారి . 

యందు శకి సహింప( డనుదినంబు 

అరసి నానా దేవతార్పకులను జాల 

మన్నించి కొనుచు. ధర్మంబు విడచి - 
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నియత భోజనంబు నిందించి మించ న 

ర్యాతిథియను వార్త నధిగమించి 

భూధరా శయ పరిపూర్ణ సంపదలతచే 

నతిశయంబునొందె నాత( డంత. 167 

అతనికి మేధావియను పుత్రుండు పథమంబునంగలిగె. అట్టనె ఘనులై 
రివనామముల ముగ్గురు తనయులు వితృగుణ (పదీణులు జసీయించిరి. 

ఆ |బాహ్మణుండు రాజభట |దవ్యంబుగొని దంభంబునం [బతివత్స 

రంబును యాగంబు గావించుచుండె. నంత నొక_నా(డాత (డు మైతృ 

కం బాచరించుచుండ, హరిభక్తి వరాయణుండును, వర్ణాశ మాచార 

నిష్టానియత మాననుండును, నారాయణా ది వానుండగుటంజేసి (తిదళ 

నమస్కృతుండును, మానావమానతుల్య _పమోదహృదయుండును 

నగు హరిరాతుండనువా(డు త ద్లామంబు(జొచ్చి వృద్ధుండు నధ్వ 

[శాంతుండును గాన సుతునితో. గూడవచ్చి వెషమ్మాతా వె దికుండగు 

చతుర్వెదింగాంచి [బాహ్మణ పరివృతుండై యుండునప్పుడు 168 

నారాయణదేవు పదాం 

భోరుహ తులసీదళములు భూనురవరకం 
రీరవు( డర్సింప(గ ని 

స్సారంబుగంజూచి కేలుసాచక యున్న ౯. 169 

మజియునొకసారి యా వి|పోత ముండు తులసీదళంబులొసంగ దరియ 

వచ్చిన. ' 170 

అంటరాకు స్నా నమాడిన వాండనో 

ద్విజకులేం[ద :! నీవు తెరువునడచి ౯ 

యంటుదొక్కినాండ వర్షంబె నీకేల ౨. 
య్ 

నున్న తులసి ముట్ట నుపవసించి. 171 

అనుప నీతుండు నాపుతు( డతని చేతి 

కొనంగు, కాకున్న నీచేత నుండనిమ్ము : 
తులసి లోకంబు లోవల దుర్హభంబె వ. 

యిదియు నొకవస్తువే దాతినెంచి చూడ. 172 
9x 
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మెచ్చాయె నిచటి కేటికి 

వచ్చితి వేగంబె తెలుపు వనుధామర :! యే 

నిచ్చట నన్మంత కలా. 

పోచ్చారణశ క్రి మెజసీయుండినవా(డకా. 178 

అని (బహ్మ బంధుండు పల్కిన నా బాహ్మణుండు. 174 

అర్భకుండధిక దూగాధ్వ పరి శాంతి 

నలసిన వాండింతయన్న మొస(గు 

మనియె నా హరిరాతుండనఘ వెతృకమునే( 

డర్పింపరాదని యా[గహించి 

యనియె' జతుర్వేది, యన్నంబు మాన నీ 

తండులంబు లొనంగు ధర్మబుద్ధి 

నన్యగృహంబున నైనను వండించు 

కొనియెద(గాని యాకొనిన యతిథి 

గడపకుమటంచు( దద్ద్విజుండడుగ నడుగ( 

దగునె వైతృక దినమున దండులంబు 

లైన నర్పింపననుచు గ ర్వాంధబుద్ధి 

నా చతుర్వేది తర్శించి యాడునంత. 175 

ఆధ్యపరి శాంతి నలసి [బాహ్మణుండు మణియు మజియు వే(డుకొన 
సర్యాతిథియెన చతుర్వేది మశియు మజియు లేదన ధర్మం బెఅుంగుదు 

విక్తుల పలికెదవు ? నీ గేహంబున నిడక యుండిన నీబంధుగ్భహంబున 

నేసి భుజియింపంజేయుమని యా భూసుర వర్యుండు _పార్థింవం జతు 

ర్వేది కృద్దుండై నిరసించిన యేని విశాచంబువలె. బలుమాజు నడిగి 
పీడించెదు" ఈ నగరంబున మజఖీ గృహంబులులేవె? పొమ్ము: 

పొమ్మిచ్చట( దొలంగుమని తర్జించినంత ట నశక్తుండైె. పుతు(డును 
దానును నంగణ భాగంబునం దోంచక నిల్చిన నా చతుర్వేది తన 

తనయులచేత . బాహ్యభాగంబునకుం గరార్ద చంద కమంబునం 

[దోయించి కవాటంబు విగియించునెడ( గవాటవేగ సం భాంతుండై 

బాలుండు నేలంబడిన నష్టోభవయని యా (బాహ్మణోత ముండు బాష్ప 

గద్గద వాక్యంబులం బలుకుచు( గుమారుని నెతికొని మేను నివురుచు 

బుజ్జగించుచుండె. అప్పుడు. 176 
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క, కలుగదు [క్రోధము లోభము, 

గలుగదు గర్వుంబు మదము. గలుగదు హరిభ 

కులకు (బదీపము కిందట 

నిలుచునె ఘోరాంధకార నిచయం బెల్పకా. 

ధా, కూరాభీల భుజంగనాకు కుహర కోడంబులో నున్న, దు 

ర్వారజ్వాల సముల్లనచ్చిఖి శిఖ్యాగ [శణిలోనున్న 6, గాం 

తార వ్యా ఘగుహాంతరాళ బిల మధ్య శణిలోనున్న మేల్ 

58 సేరన్ వచ్చుటకన్న భక జనతా (నింద కావాసముకా. 

తే.గీ. దరణి(బితార్థ కల్పిత ధనము వ్యయము 

సేయరాదం|డు బుధులు చర్చించిచూడ 

న (ప్రధాన వతం బిదియనుచునవ్వుడె 

దూరతరముగ ధర్మంబు తొల(గిపోవు. 

తే.గీ. (బాహ్మణొత్త ము డిప్తిగ( బరమహర్ష 

పూర్ణుండై పవైతృక మొనర్సె భూ; సువర్వు( 

డర్ధ్థమును విద్య రాజమాన్యతయు(గలుగ 

యుక్తము నయుక ము నెజుంగ నొకనివశమె ? 

విష్టరాతుండు కాఐఏ౦చిన భాగవతారాదనము 

చ. అలసి యశక్తు(డె ద్విజకులాధముసేంతకు రోసి వీటిలో 
వలయ(గ నూర్థ్యవుం|డము(, బవి|త భుజాయుగ శంఖచ కము 

(దలు, నలినా క్ష మాలికయు' దాల్చిన తద్ధరణీ నురోత్తముం 

గలుష విదూరు(గాంచి కుతుకం్పిన భూనురు(డొక్కరుండటన్, 

తే.గీ. (బాహ్మణోత్తమ : 1 పేరేమి? బాలుండేమి 

గావలయు? నేండు మననులో. గల(గినట్టు 

గానువించితి నాకు నిక్కు_ముగ(దెలువు 

_ మనిన సర్వము నెణీ(గింవ నాదరించి. 

వ. ఆతండిట్టనియె. 

మ. హరిభక్రాం[ మ్ సరోజ రేణుకణ వూతాత్ముండనై శిష్టమం 
దిర ధాన్యాఘము ముష్టిమ్మాతముగ నాతిథ్యంబునకా కేడి ను 
స్థిర భ క్రికా నిజ దారవు[తహితులకా దీవింవంబోషింపుచుజ 

బరమానందము( బొందియుండుదును సౌభాగ్య [పభావంబునకా 

"కి, లీరీతిన్ హరిభక్తనిందక గృవాం వీడించు కన్నన్మహిన్. 

1T7 

178 

179 

180 

181 

182 

188 

. 184 
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అని మజియు నాకుం బన్ని ద్దు నందనులు హరిద్యాదశనామంబులవారు, 

వారి వేరు లోకంబున( (బినిద్దంబగు. నేను నారాయణున కంటె నన్య 

దేవతను భజింప, మద్భార్యయు స్మెవతంబె యాచరించునది. అని 

విష్ణురాతుండు తన నడక విన్న వింప( బు[తాన్వితుండై హరిరాతుండు 

తద్భృహంబునకుంజనియె. 155 

విష్ణుభక్త గృహావాస విభవమహిమ 

విష్ణుభక్తుల క తగి వెలయుచుండు 

శీర శర్క-_రలునుబోలె(, [(గూరసంగ 

మంబు విషనింబదళ మేళనంబు(బోలు. 186 

శ్రీహరి సన్యాసి వషంబున అతిథియైవచ్చి యనుగహించుట 

వ. 

ఆ.వె. 

అంత విష్ణురాతుని భార్య సుముఖి యనునది వరమసాధ్వి కలశంబున 

నుదకంబువట్టి వుతుండును, దానును మజ్జనంబాడి హరిరాతుండు 

మాధ్యాహ్నిక కృత్యంబులుదీర్చి నారాయణ ప్రీతిగా నై వేద్యంబు 

నివదించునప్పుడు శిష్యచతుష్కంబుతో, జరమాశమి యొక్క_ండు 

చనుదెంచె. ఆ గృహస్థుండు నయ్యతిథిని వానుదేవునిం బలెంబూజించి 

(మొక్కి పాద వరిమార్దనంబు(గావించి యహోభాగ్య మహోభాగ్యమని 

తత్సాద తీర్ధంబు శిరంబునంజల్లుకొనిన సన్న్యాసియు, నతని శిష్యులు 

నలువురును, అతిథియు నతని పుతుండు నేకవంకిని భుజియించు 

చున్న తజినా విష్ణురాతుని బాలుండొకండా(కొని తండికడకు వచ్చి 

రోదనంబు సేయందొడంగె. 18? 

నుముఖింగన్గొనియన్న మీఘటములో శోధింపవేయంచు. ద 
[దమణుండాడిన, సాధ్విలేదు క బశార్థం బైన నంచుకా యథా 

ర్ధ్థముగాంబల్కె; మనోహరుండు మజియు॥ా దర్జించి శోధింపు మ 

న్న ముదంబొప్ప(గ. జూడనన్న పరిపూర్ణం బె ఘటంబుండినకా. 188 

[బాహ్మణోత్త ముండు పన్ని ద్దజును నుతుల్ 

తాను నతియు మనను తనివిదీఆ 
నారగించిరప్పు డత్యంత సంతోష . 
పూర్ణహృదయు లె యపూర్వ మహిమ. . 189 
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ఇట్టు ప్రతిదినంబును  జతుర్విధాహారంబులు మెండుకొనియుండ( 

[బ్రయత్నంబున నాగతులగు వెప్పవుల భుజియింపం జేయుచుండె. ఆ 

_ యతిథిపూజలో నుముఖియ పాత్రంబులువాడె నాప్మాతంబు సౌవర్లంబు 
లును, రాజతంబులునై ఎలసె. సన్న్యాసి భుజించినయెడ నిరవధియెన 

నిధి గానవచ్చె. సన్నాసి వేషంబున నారాయణుండు వెదంబులు శిష్య 

రూపంబు లె వెంటంజనుదేర నేతెంచెన(ట. పాషండి వారణోద్యోగంబున, 

[దిదండిధర రూపంబు గాంచి మున్ను విజృంభించు దత్తా తేయుండని 

పీరెలుంగుదురు. నారాయణవరా యణుండెవ్యని గృహంబున భుజించు 

నాతనిగ్భహంబున సాక్షాత్కారమున నారాయణుండు భుజించు. 190 

భాగవతాపచారముచే చతుర్వే ది మహాపవలపాలగుట 

0. 

తే.గీ, 

ఆ చతుర్వేది వ తాద్యర్చునము "సేయు 

' నవుడు పయః పాతమందు విషము! 

[గ క్కానొక్క మహో గకాలాహి, భోజనా 

నంతరంబున మృతులైరి భోక్త 
లావి పుడును భార్య యాత్మ జులునుదాను 

పాన భోజంబున (బతికిరంత ( 

దద్విజాత్మజులు హౌ తకులంగణములందు( 

_ జాటిరి వైతృకాచరణ విషము 

చేత గరశంబువెట్టి భజించె దుష 
| డు 

సీలు(డైద్విజు( డంచునావ్నితి సురేం|దు( 

బట్టి దట్టించి రారాజభటులు కశల 

మర్మములు దూలియీల్లై నాదుర్మదుండు 191 

మేధావి వనము చొచ్చితి. 

రోధానమునొంద ఘోర రూపంబగు వ్యా 

మాధివతి | | మింగ. గొందణు 

భూధరమున కెక్కంచోయి భువింబడునంత ౯. . 192 

. తల్పియ జిహ్వాచ్చేదంబొనర్చుకొని వరానుత్వంబునొందె. 198 రా అ 

తే, గీ. అతని కన్యక లిరువు రత్యంతభీతి. 

రాజదండ భయమున ద్వారంబునందు 
_ననల శిఖలుంచి మడిసి రట్టావురంబు 
నణ(గె(దద్ద్విషురాతు గేహంబుదక,... ———™ . 194 
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తత్సంబంధోవజీవులగు వారిరాజభటులు కారాగృహంబున నిలిపిన నందె 
వారు మృతులైరి. ఇవి యన్నియు దిన తయంబుననయ్యె. హరిభక్తుల 

నవమానంబుచేసినను, గురువుల బవబాకరింవకయున్న ను, దుష్టుల 

బహూకరించినను, తనుదాబపబాకరించుకొనినను సంపదలు. నశించు. 

ఇది యెహిక దుఃఖంబు, ఇ(క నాముష్మిక దుఃఖంబులు వినుండు. 195 

నమృుతు(డైన చతుర్వేది నరక పపాప్పుండగుట. 

కూరులు కాలకింకరులు ఘోరతరాజిన రజ్జుబంధ ని 

సారితపాదుగా నిలివి స్తంభముతోడ నధోముఖంబుగా 

దారుణశ క్రి (గట్టి బెడిదంబుగ బుతులతోడ (గొట్టిరా 

హారవవృ త్తిందద్ద్విజ నిజాన్వయ బాంధవులుకా జలింప(గ క. 196 

దుర్వర్త్వన తెలుపవె బుధ 

నిర్వాహక మొట్టి వినవే! నియతగుణాథ్యాూ! 

అన్యాయం బన్యాయం 

బన్యాయం బరయవే: మహాత్మా: (తిజగ 

ద్ధన్యుండవు సకల సురమూ 

ర్ధన్యుండవు నన్ను (గావు తండ్రీ ! కరుణకా. 197 

అను నా చతుర్వేదిని విడిపించి సమవర్తి యెట్టన్యాయం బయ్యెనని 

యడిగిన నతండు (పాంజలియె యిట్లనియె. 198 

సీ, ఆమ్నాయములు నాల్లు నర్ధయుక్తములుగాం 

జదివితి మీమాంన సార మెల్ల, 

నెణీ(గి వెదికకర్మమిట్ట నెన్నిక గాంగ 

నాచదించితి జగంబౌననంగ 

ఆత్మజుల్ నాకన్న నధికులు గృహిణియు 

నిత్య ధర్మాన్విత నేడు నాకు 

దాధలేటికి బూర పరమదయానిధి 

“నమవరి, వివరింపు కాస్ర్రదృష్టీ 

ర్, [వా(తపతిలో ఈ పాదభాగము కుండ లీకరింవబ డియున్నది. మూల కారుని 

వాక్యము శిధిలముకా(గా (వతి వాసినవారు పూర్తి ర్తిచేసినట్లు తోంచును.' 
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తే. గీ. 

ఆ.వె, 

నారదీయవురాణము 

శమన: నీ యాజ్ఞ లోని వారము కటాక్ష 

కీ క్షమము(గావుమెమని విన్న వింతు 

మనిన నా ధర్మరాజు న్యాయంబు(బూని 

యతని దురర్చృత్తి కలుగుచు ఏ నప్పుడనియి. 199 

రది! దురాత్మా: నారాయణాచలంబునుండి వచ్చిన వి|పుని నారాయణ 

పరాయణుండైన వాసిం దిరస్కరించితివది యెటుంగుదువో! యెజుం 

గవో? పద్మారమణ పాదాబ్దవాసిత తులసీదళంబు లతండర్పించిన నది 

గెకొనవైతి వది యెజుంగుదువో : యెజుంగవో? ఓరి పాపాత్మా! 

బాలకుండధ్యవరిశాంతుండై యుండ నద్విజోత్తముం డబ్బాలున క 

యన్నంబు వండిన నవమానంబు చేసితి వది యెణుంగుదువో? యెజుం 

గవో? కవాట వేగహతుండై పడి బాష్ప వ్యాకులెక్షణుం డైన హరిరాత 

బాలకుం గరుణింపవెతి వది యెజుంగుదువో? యెజుంగవో? రాజ 

కృపగలిగి గర్వించి శంఖచ [కాది ధారణంబు నిందించితి వది యెజుం 

గుదువో? యెజుంగవో? ముక్తి మార్గ్లోప దెష్టలగు మునుల వచనంబుల 

[ప్రమాణంబులంటివి మూఢ: యవి యెజుంగుదువో యెజుంగవో ? 

వేదంబులు నారాయణుండె పరదేవత యనవై వర్ణ్యంబొందితి వది 

యెజుంగుదువో? యెజుంగవో? నిత్యంబును రాజగోష్షియందు నాస్తిక 

[(పశంసయు, సాధు దూషణంబును నొనర్చితి వది యెజుంగుదువో? 

యెలుంగ వో? ఇన్ని యు నేటికి? రాజసభను శరణాగత రక్షాధర్మంబు 

దూషించితి వది యెజుంగుదువో ? యెలుంగవో? యని పలికిన 

(బాహ్మణుండంగీకరించి కంపంబునొంది యీమహాపాపంబెట్టు తరిం 

" తునోయని మజియు మజియు. బాదంబులంబడిన శమనుండాతని 

కిట్టనియె. 200 

ఈయమఘములకే నెబు(గుదు( 

[బాయశ్చిత్తంబు విష్ణుభ క్తులయెడ న 

కేయముగ(జేయునవమతి 

పాయక నిష్టృతియులేదు పాపంబునకుకా. | 201 

అనిన మజియు మజియు నడుగుల పైంబడి 
కంపమొందు విపు(గాంచి సీడ్రు 

మరణవేళ నేడు మాజులు గోవింద 

యనియె విష్టురాతుడతుల కరుణ. =. = 909 
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చతుర్వేది (బహ్మరాఉసరూపంబు నొందుట 

అందున ఘనయాతన లి/క, 
బొందవు దుష్కర్మవృత్తి/ ోోబూనెదవడవిం 
జెంది జనరహిత దేశము  _... ee 
నందుండెదు |బహ్మరాక్షసాకారమునకా. 208 

(బహ్మరాక్ష్షసియగు నీదుభార్య, సీదు 

పు[తకులు గృ ధమూర్తు లె పొదలవెంట 

_ కోజ్టవదభిహతినిహతజంతు భక్షణేచ్చ( 
దిరుగుచుందువనాంతర దేశములను. ౨04 

అని శమనుండానతిచ్చిన |బహ్మరాక్షనవృత్రికింగడ యెయ్యదియని 
దీనుండై చతుర్వేది యడిగిన నెప్పుడు విషుభక్తులం గాంచెద వప్పుడే 
తద్దేహంబు వీడ్కానియెదవని బంధనంబు. విడిపించిన గుటుంబ 
నమేతుండై పోయి యాభష్ట బాహ్మణుండు వింధ్యారణ్యంబున నివ 

సించుచుండె. మధురిప్ప పద సేవా వరిపక్క స్వాంతవృ త్తియై యదుగిరి 

తటంబుననున్న భాగ వతునెవ్వనినని యవమానించిన( _జతుర్వేదివలెనే 

నష్టుండగు ధరాతలంబున. 205 

హరిరాతోత మవుణ్య సత్క_థలు నిత్యానంద. సంపత్తి నె 

వ్యరు విన్నకా బఠియించిన౯ హరికృపా వారాశియై వారి మం 

దిరసీమకా భుజియించు౧ దద్విమతులెంతే నమ్షలె పొల్తురు 
రగరనెంచ౯ ధనధాన్యసంపదయు నెళ్యర్యంబు మించకాదగుకా. 206 

అనిన. దదృహ్మరాషనత్వము క్త వాని కెట్టయ్యనని 'మునులడిగిన 

నారదు(డిట్టు తెలిపె. . 207 

ఫలమూలవర్ణిత బహుకంట కాకీర్ణ 

తత తపవాలుకాధ్వ ప్రదేశ 

ఘనత రారణ్య భాగంబున నాశొని 

తనువు దూల(గ దూరదర్శనమున 

నగ్ని శిభారుణోద్యత్కీర కేశమ 

సకముతో వాయనతను వికార 

కళల(గృశించి దగ్గమతినచలవర 

మునుబోలి తూలైక మూర్తిధారి 

రర. బూ నెద రణ్యానిందొక యరహీత చేళము. 
56. భవదఖండాఖి హోత జంతుభతణేచ్చ. 
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తే, గీ, 

నారదియపురాణము. 

యతుల దుర్వార ఘోరాహియైన జిహ్వ. 

గలిగి పాతాళకల్ప ముఖంబుతోడ( 

"గోలు లిరువంక భయములు గులుక సెలవు 

లందు మాంసనసంబు మెసవుచు నంతనంత. ౨. ౨0౦5 

నిమ్న దృష్టియు, కూర్పకర్ణుండును, వకబాహుండును దిర్యక్పక 

ణుండును, గుక్కుటోరస్ధ్రలుండును, బలలాశాతుర శన నివాది 

సంసేవితుండును, దాళ [ప్రమాణ పాదద్యయుండును, శూలఖడ్ల 

ధరుండును, (బేతచీవరావరణుండును, గర్జావలంబిక పాలుండును, 

గపాలమాలికాలంకారుండును, సోభ్రస్మ్మోద్దూశిత. సర్వాంగుండును బాప 

ం కర్మదృష్ట గోచరుండును, నాం్యత మాభోపవీతుండును దమనకోటి 

బంధుండును భై రవ న్వరుండునునై వుతమి త భార్యానహితుండై 

(బ్రహ్మ రా క్షసత్వంబు(గాంచి యనెకవర్ష సహ్మసంబులు జీవకోటుల 

భక్షించుచునుండె. వాని దారావ్వుతులు 'సృధరూవంబున, దత్పార్శ్వ 

.... వర్తులై యతండు హింసించిన జంతువుల మాంసంబులు భుజియించు 
లు. చుండిరి. ఈశ్వర |దోహులకు నిబ్రనుభవించుట చాలునె నిత్య 

నిరయంబులుగాక ? ౨09 

భాగవతానుగహమున 

చతుర్వేదికి (బ్రహ్మరా తీసత్వము తొలగుట. 

ఆకాలంబున నేంగుదెంచిరి “*మహోద్యర్థివిభానుల్ , నుత 

శ్లైోకుండొక్కండు. సత్యనిష్టండన( దేజోధర్మ సంపన్న తకా 

వైకుంఠ [వాయ నామకుండొక (డు నన్వర్థాహ్యయ [ప్రకియ౯ 

లోకుల్ చూడ (జెలంగి రద్భుతగుణాలోక్య “ద్రభావాఢ్యుల౯. 210 

వారలు పుణ్యచరి[తులు 

నారాయణ గిరివరాధినాథ [శీమ 

న్నారాయణ దేవాంఘిన . 

మారాధన మాచరించి యరుదెంచుభఘనుల్, = 211 

57. గోరలిరువంక 

5రీ. భస్మోద్ధూళన లివుండును. . : : 

59. మవోచదారుల్ సమ[గో త్తమ (యతిభం గము) 
€0. [పభావంబునన్. 
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ఆది కాశ్మీర దేశాగతులై యదు 

శెలేం[దు సేవించి సమ్మదమున( 

తద్దేశమునకు నాతత భ క్రిమజలి యేం 
“గుచు హరిభక్తు లకుంఠితావ 

బోధనిష్టులు ద్విజపుంగవులాహరి 

కేతమ్మునందుండి చేరితమ్ము( 

గలసి వెనెంంటరా(గా హరి(గీ రించి ఏ 
కొనుచు వింధ్యాటవీష కోణిజొచ్చి 

యొకతటాకమున ముని(గి యుచిత వుణ్య 

కర్మములు దీర్చియధికార గౌరవమున; 

గేశ పుని(గొల్సి విష్ణునంకీ ర్రనములు 

నియతి. గావించునంతలో నిలిచి తెలిసి. వి 

ఆ బహ్మరాక్షసుండచ్చట, దిరుగుచున్నవా(డగుట సకల మహో 

పాపంబులకు పహారిక్రీ ర్తనంబు సేయటయే (ప్రాయళ్చిత్త తంబని [శతి 

స్మృతి పురాబేతిహానంబులు (ప్రమాణంబులుగా ఆ భాగవతులు [వనంగ 

వశమున చెప్పికొనుమాటలు దూరంబుననుండి విని గృ్మధరూపుల్త లె 

యున్న భార్యాప్పుతులును దానును హరిభ క్రి దర్శనకీ ర్ర రనంబుల 

హృదయంబు (వనన్నంబైన ఆ విష్ణుభ క్ర పదాంభోజనంగ పూత జలంబు 

దృష్టి పథంబుననున్న( బానంబు చేసి. యా:-రాక్షనుండు... వైకుంఠ 

తద్భక్త భుక్తశిష్టపా త వాశనతోయ పరికిర్ణాన్నక బళంబులు భుజించి 

గృధ్రంబులు దాను 'జాతిన్మరత్వంబు నొంది. వెవస్యతు(డానతి 

యిచ్చిన [క్రమంబు, దలంచుకొని విష్ణుభక్తాంమ్ తీర్ధంబున . ముక్త్రియ 

ఫలియించె; ఫలాంతరములనిన నెంత? యని భావించుచు 218 

అపుడుప్పొంగుచు (బహ రాత్షను(డు పూర్ణానందుడై. దక్షిణా 

ధిప పూర్వోక్త విశుద్ధ వైష్షవవరుల్ 51ద్రివ్యు త్ర తనుల్ నిత్య ధ 

ర్మవరుల్ భూతల భాగ్యదేవతలు సారజ్ఞుల్ మునుల్. ఏ రెకా: 

యపరిచ్చేద్య మహానుభావులని తా నాత్మ౯ా [బళంసించుచుకా. 214 

మన ముల్రసిల్ర దూరం , 

బున దండ|పణతి చెసి పొదవెడు పాపా 

తుని (బహ్మరాక్షస్తుం గని ౨. . 

ఘను లాకాక్మీరదేశక ర్ర రలు వివుల్.. . 915 

61. నత్య|వతుల్ నిత్యధ--(యతిథంగము) '..... 
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ఇటనిరి. 
ర 

సి వెవ్వండ పీవనమున 

కీవచ్చిన వారవెవ్వ రీ రాక్షనజ 

న్మావిర్భావము నీకే 

కైవడి( [బావించె నెఖుగ(గా బల్బు. మనకా. 

తననే.తయు(, దనజన్మము 
తన తనయుల కథలు “దార త తత్మృతులుకా 

వినయమున విన్న వించెళా 
మునుకొని యా |బాహ్మణో త్రముల కత(డు వడికా. 

విన్న వించి 

" సత్యనిష్టండు వచించిన హరినామ [ప్రభావము 

ఏనెటులక౯ా దరింపుదు మహీనుర రత్నములార! యన్నవి 

ద్యానిధి నత్యనిష్టుండను నాతడు పల్కెను |బహ్మరాక్షనుల్. 

_శ్రీనశినాక్షకీర్రన విశేషమునకా  ఘనపాతకంబులా 

తే.గీ, 

యేనునుదూలు; నిల్చుని కనెయ్యడ నయ్యుపపాతకావళుల్ , 

. . నారాయణ చార్మిత క్ర 

_ థారంభము మాని మర్త్యుండన్య కథలకుకా 

[దారంభించుట గవ్యప 

. యోరుచిదిగనాడి కాంచికోత్సుకుండగుటల్. 

మందరాచల మంథాన మధితమగుచు 

సుధయమర్త్యుల జిహ్యలు సోంశె నాత్మ 
జిహ్మనుదయించి హరికథాంచితరసాయ 

నంబు నరులకు సకల భాగ్యంబు నొనంగు. 

భవ దురుకాంతారాంతర 

నివసన మలినాత్యు లె లన నీచాత్ము లక 

ర్హవశాయి కథామృతమును 

టేనవిరతముం[గోలం బూత తాత్మతగలుగుకా. 

62. తన యుదారత్వంబున్. 

68. నవిరతమున్ బూతవృత్తుల గుదురు వేగన్... 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

228 
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దురితాహిదష్ట నరులకు( 

బరమౌషధ మెంచిచూడ( బద్మాకాంతా 

వర కీర్తన మొకటియే 

తే. గీ. 

తే. గీ. 

తే. గీ. 

వ. 

యరయ(గ నేమిటికి దేవతాంతర మహిమల్. 

వెల్లిగొను దుఃఖవారిధి 

కల్టోలము లుత్తరింప( గమలాక్ష కథా 

సల్హావ యానప్యాత న 

ముల్హానము చేత(గాక యొక్కటి గలదే. 2 

తావతయ శమనమునకు 
నోవకా జగమెజు(గ నయ్యదూ త్తంనకథా 
లావంోబొక్క_టియదగు; గ 
రోవమమగు నన్యదేవతోత్క_ర్షమిలకా. 

ఘనత నారాయణాఖ్య యొకానొకప్పు 

డెన( గీ ర్రింవలేని మూఢాత్ము వదన 

మరయ వల్మీక మతని జిహ్మాంచలంబు 

చర్చ 'సేయంగ మోరభుజంగమంబు. 

పాపులగు మానవులకు శ్రీపతి కథాను 

ధారన పెమ ముదయించి తనరకునికి 

యుష్ట్ర పోతంబు మాక ందముజ్జగించి 

నింబ ప తంబు చవిగొన నిలిచినట్లు. 

అచ్యుతానంత గోవింద యనుచు. దిరుగ( 

దిరుగ( బలుకు మహాత్ములు దిరుగ రగ 

పాతకాబ్ది మహావర్త పటలమధ్య 

సంతత |భమణైక పచారములను, 

14 

224 

225 

226 

పవ" 

£25 

229 

శతి కర్మ జ్ఞ జానంబుల చేత హరి కీ ర్రనంబునంగల ఫలంబు లభింపదు 

కాన సర్వమహా పాపశాంతి కొజకు "నారాయణనామం బుచ్చరింపుమని 

న త్యనిష్టండూరకయున్న వై ఎ కుంఠ (వ్రయుండను నాత( డోరి [బహ్మ 

రాక్షసా ! నీవు నారాయణాచలంబునకు నేంగి శిరోధార్యంబగు విష్ణు 

64. బొక్క టి మేని హారోపమమగు. 
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భకాంఘిరేణువుచెం బవి|తంబగు కల్యాణతీర్ధ్థంబు ిరంబున( జల్లికొని + 

తద్దిరీం|ద (పదవే ఆ నమస్కార క్రి క్రీ రనంబులు గావించిన భగవంతుండ 

పనన్నుండై ముక్తి నొసంగునని యానతిచ్చె. ఇట్టస్ వారు నిజ 
అ 

నివానసంబునకే(గి రంత. . బిల్రి() 

[(బహ్మరాక్షనుండు భార్యయు సుతులును 

గృ|ధనికర ములు యదుగిరికి( జేరి 

రకేన్నిద్రి (పదక్షిణంబు నెరపి త త్రీర్థాధి 

వాసి పాదు పాదవారి( గోలి. " వలి] 

ఇటులకా మాసము లేను దాటిన రమాధీశుండు తదునరో 

త్క_ట పు పూర్యాఘములన్ని యుకా మటచి త త్త్వజ్డాన "సంవత్సరో 

ద టులై మించిన యాజయుకా విజయు. నుద్య(ల్చేమ. మీజబకా సుధా 

టఏల్మపాయములై న సూకుల(దగకా బలె_౯ |బమోదంబునళా. 2లి2 

GA 

హరిరాత ఘనునకు నవచార మొనరించి 

యా చతుర్వేది భార్యకుమార 

బంధు నమేతు(డై [బ్రహ్మ రాక్షను( డయ్యె 

నట్టివా( డిట మదీయ పదభ క్రి 

వరపాద తర్ధాంబు పానంబుచేత( బ 

వితు(డై విజాన వృ తిగ లిగి బి రక్ష వ 

యేతదమేయ గిరిం ద పార్శ్య్వంబున 

నుత్రమమూ రియె యున్న వా(డు 

వాని మతీర్ణములయందు వరుసతోడ. 

దిర్ధమాడించి మది సేదందీర్చి తెండు. 

సింహ మెదిరిన దంతులు నెదరినట్టు 

నాత్మ భక్తులయెడలం బాపాళి యడ(గు. 293 

అమ్మ హానుభావు( డతని బాంధవులు మ 
 త్రీర్థమున మునింగి దివ్యులగుచు 
.. - నాకమున( బురాతనాకంబు వదలి వ 
 ర్రించుచుందు గాత! తదీయలలర. లక 

Pe] 

65. సిర్మిపద &ణంబుచేసి తత్సీ ర్భాధివాని, 



తే.గీ. 

తే.గీ, 

వ. 

నారదీియపురాణము 143 

హరిభ కుల పాదతీర్థ (పఖావము 

అన జయ విజయులు కౌతుక 

మున(జని సంపూర్ణ తేజమున గిరిసేవా 
ఘను(డై న [బహ్మరాక్షసు 

ననఘాత్ములు వారుగాంచి ర తిహర్షమునకా 285 

హరి కింకర పాదాంబుజ 

పరమ వవితో దకాతి పావనతనులై 

పర (గిరి నారాయణు (శ్రీ 

ధరు( గీ ర్రింవుచు నవామృత సో తములకా 286 

వారలు [(బహ్మరాక్షనుం గని యిట్రనిరి. 297 

అతులనద్భ క్తి లక్ష్మితో నావరాత్మ 

యరసి నీకుకా దసన్ను (డౌ నఖినుతింపవు 

మంతకంటెను దత్కటాక్షానుర క్తి 
గలుగనేర్చునె యెట్టి నత్క-ర్మములను. - 298 
అష్టతీర్థావగాహ మ క్రైన విదప. 

దీర్గమాడుము కల్యాణ తీర్ధరాజ 

తీర్గమున నంత నీవు నుసితివహించి 

(బహ్మ నిష్ట మెలంగెదు పరమ నియతి. 289 

ఇట్రని విష్ణుద్వారపాలురు పల్కిన. జదుర్వేది హర్షించి [వథమంబున 

వేదవుష రిణీ తర్ధంబునం దదనంతరంబున దర్భతీర్థంబున, నావిదప( 
అలా తీర్ధంటున, నంత యాదవ తిర్ధంబున, నంతట( బద్మతీర్ధంబున, 

నా వెనుకం బరాశర త్రీర్ధంబున, నా విమ్మట నారాయణ [హదతీర్థం 

బున, నంతట వైకుంఠ “గంగాతీర్థంబున స్నానంబుచేసి ముమ్మాటు 

నారాయణ మంతం బుచ్చరించి (బ్రహ్మరాక్షనత్వంబు విడిచి సత్యంబు 

వహించి, శిఖాయజ్ఞోవవీతంబులును, దండ కమండలకుండలంబులును, 
దర్భాంగుశీయకంబులును, గుకాననంబును, ధౌతోత్త దీయంబును గలిగి 
ధర్మపరాయణుండై, మృదుభాషియై, మృదుగతియె, మృదుమాననుండై 

మం[తజపశీలుండై , సమస్త [(వపైయవాదియై (వాహ్మణరూపంబున 
భార్యావుతబాంధవులుం దానును దతీర్థ స్నానాధికారంబున లభించిన 

పౌర్వదై హిక విద్యా విశేషంబు హస్తామలకంబై న ఘనుం డై యుండి. 

అంత. 240 
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ఆ.వె. 

క్, 

తే.గీ, 

నారదీయపురాణము 

కల్యాణ తీర్ధమహిమ య 

తుల్యంబగు! దత వి తతోయాస్టవు(డై 

కల్యాణమందు మనుపుని 

కల్యా 

తులసీ వరమణిమాలా. 

కళికలు పద్మాకు మాలికలు వూనిన ని 

ర్మలు(డు మహాపాపాచల 

కులిశంబై మెజయు జగము కొనియాడంగకా. 

ద్వాదశోర్ధ్వ పుండధార ణార్హోత్తమ 

స్థానముల గురించి జయుడు విజయు( 

డవని నురవరునకు నప్పడుపదేశించి 

36యాదరించి నారలతని లెస్స. 

ఘనశ క్రిం ద ప్రచ[క్రాం 

కనమా విజయుండొనర్చె( గొతుకమున, వి, 

మ్ష్షనకుం జకాది శుభాం 

కనముననే దీతికాని కాదన్యమునకా. 

[బాహ్మణక్ష్షతియోరవ్యపాద భవులు 

చకధారణ సంప త్సశ' స్తమహిమ . 

శ్రుతి నిగళితంబు నియతై కమతి( |బమాణ 

మనుచు నది యాచరించుట యర్హతరము. 

పా. 
ఆత్మభర్త రకు జిహ్న మగుట సత్కర్మాంగ 

_ మైనది యని నకలాగమములు( 

దెలియంబల్కుట, [పకృతి (గంధి దాహకం 

బగుట. యాత్మకు హృద్యమై తనరుట 

న్వ్మవియరూవమై నంఘటిల్లుట దేహి 

= దేహ నంస్కారమై తేటపడుట 

పరభావ హేతువై పాటించియండుట 
(వభవదన్య వరిహారమున( దగుట 

- ౪68. యాదరంబుదిర్పియాదరమున. 

౧6 జలంటు( [గోల గణ(గుదు రమరుల్. 241 

242 

249 

244 

245 
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శమన విదావణంబౌట శఠుల కేని 

యనిశకుశలాత్యు లెన చేతనుల కేని 

భు క్రిముక్తులు గల్లునా పూర్ణమహిమ 

చకలాంఛన మిల [బళ స్తముల(దాల్ప.. 246 

శంఖ చ్కకాది. హీనుండౌ జడు(డుభోజ -. . 

నాది క ర్మంబులందయోగ్యతవహించి 

విష్ణుభక్తి పరాయణ విబుధవర్గ 

పం క్రియుండంగ( దగ(డు దుష్పావీయగుట. 247 

హరిభ క్రి నమేతుల(గని 

ధరలోవల శంఖచక్రధారణము సభాం ! 

తరముల నిందించిన వా( 

డరయ(గ బాషండు లండు రాజన్యరేదల్. స 248 

అంత నవ్వి పుండు త ప్రచకాది భూషితుండై యూర్ధ్వ పుండంబులు 

వ్తూని విష్టుళక్తులను [గ్రహింప నారాయణ పదాంభోజంబులు సేవిం 

చుచు బు[తదారబంధు నహితుండై యైపికంబు లనుభవించి యంత 

మున నిరపాయ వదంబునొందె.. ఈ యదుగిరి పభావంబు వినిన, 

బాప నిర్ముక్తులె ముక్తినొందుదురని నారదుండు నవిస్తరంబుగా 

నానతి యిచ్చెనంత. 249 

సమరోర్వీ పరతత్త్వ సాంశయిక వాసవ్యాత్మ బోధ్యకియో 

ద్యమ సిదాంతిత యోగశాస్త్రమయ గీతాధ్యాయమా[తామరు ఫీ 5 య్ 
(దుమ నిత్యానత పార్వతీరమణ విద్యుద్వాదర జ్యజుటా 

విమలారుణ్య పునః వునః పకటనా విద్యోతి పత్పల్రవా : 250 

ఉద్దవ నామక హృదయ మ 

హోద్ధవ సంధాన సౌహృదోదిత భాషా 

శుద్ధ దయాంచిత భూమ న 

మిద్ధత భౌమ్మాగ బల సమిద్ధత తేజా ! 251 

| డం(డు 
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మయూర వృతము : 

పతగకేతన ! |వజనికేతన ! పావశాశన : వూతనా . 
నుతనుదారణ : దురితవారణ : నూరి తోషణ కారణా? 
యతి దృగంజన : యారిభంజన : యావ్రరంజన ; యంజనా 

[దితను భాసుర ; విదళితాసుర : దీవ్యమాన మహీనురా : 

గద౭ము 
ల 

ఇతి శ్రీమత్క_ంజర్ల కొండమాచార్య 
(ఆత) 

పాదారవింద మిళిందాయమాన. చెన్నయామాత్యవు త, 

కాశ్యపగో త పవిిత శ్రీమదల్లాడు నరసింహ (వబీతంబైన 

నారదీయ పురాణంబునందు ద్వితీయాళ్వానము. 

శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. 



తృతీయాశ్వాసము 

(శ్రీరాధా హృదయెశ్వర 

పూరిత యమునానికుంజ వుంజ విహారో 

దార మనోరథ దుర్మద 
కౌరవ్య మన్మోగదావ కంబు[గీవా ! . 

అవధరింపు మట్టు నారదుం డెణీంగించిన మునులు విని [పక్నాంత 

రంబునకు 'నువ,క్రమించిరని నూతుండు శౌనకాదుల కిట్టనియె. లి 

 ధరలోనకా హరిభక కోటి కపరాధంబుల్ జనుల్ సేయంద 

ద్దురితంబుం బరిహారముం దెలివి సంతోషంబు గావించితీ 

వరయకజా లోకములెల్ల మేలనంగ దత్తా తేయు( డామ్నాయబచా 

తురి పాషండులనెల్ల నయ్యదుగిరి౯ దూలించె 'మున్నే గతికా ? లి 

వర వైష్ణవ మౌళి పరా 
శరు, డేచొప్పున నొనర్చి నన్మతి యదుభూ 

ధరమున విష్ణు పురాణం 
బరయంగ నోమౌనినాథ యానతియీవే. 4 

పాషండమతభేద వచనము 

అనిన (నతడు వారికి) నిట్టనియె. కాణాదశాక్య పాషండ జైన. 

.([పముఖులు నరకాంగార వర్ధనులై విజ్ఞానం బొకానొకప్పుడు 2చైెబ్రచి 

దెహవ్యతిరి క్త కంబైన యాత్మలేదు. "శేవలమునుః దేహమె యాత్మయనుట 

యర్హంబని తెలియంబడుచున్న దిగాన దేహానురూవంబుగా వర్తింప 

వలయు. తపోయజ్ఞదానయోగార్చనంబులు "సేయుట వృుథాయా 

సంబులని త త్త్యంబునం జూచువారిని మహితలంబున మోహంబు 

1. మున్నీ గతిన్ అని (వాత పతి. 
వ, చెరిచి, 

ల్ని అవల జ్య 
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నొందింతురు. కొందజాత్మ దేహభిన్నంబని యెజింగియు నాదేహంబు 

నకు క్షణవినాశత్వంబు తర్మకర్మ-ళశులై పల్కుుదురు. కొందణు 

దెహవ్యతిరి క కంబెన యాత్మకు నాదేహంబునందు నుండుట నంగీకరించి 

యంతర్యామి లేండందురు. కొంద జావురుషుని శేషకారణంబని యంగీ 

కరించి (బహ్మంగాని తదన్యునింగాని యొక నింగా. [బతిపాదింతురు. 

చిదచిదూవప భేదంబున పీవేశ్వర విభాగంబు గావించి (పమాణసిద్రమె 

సకలంబు నొక్కటియ యని పల్కు దురాత్మ తన్మాత రూపంబు 

గాని జీవుండుగా( డీశ్వరు(డుగాండు. ఆ దేహమునకంటె నధికంబగు 

వివర్రములను దానికంటె నధికముగాను* గొందజు పల్కుుదు రిది 

విష్ణుమాయా మోహితులై (పతిభామాత శరణులె పలికిరి. |పవాదకు 

లైనవారు వాదంబులు పమాణవిరోధులై నిరాలోకంబెన లోకందబును 

! నిందించిన నంత నాజ్ఞానంబు విప్తతంబైన కలకాంబుధియందు విష్ణు 

_పౌదంబులంబడి వేదంబులు మొజలిడుచు మాధవా: సమన నచిదచిద్వసు 

సేషివి నీవగుట యీ యర్థంబునందు ననాదినిధనంబులగు మేమే 

[ప్రమాణంబు న త్త్వస్థు ల్రిందులకుం (బ్రమా మాత లెవ్వనికి నేత త్తంంబు 

దోచు నాత తంబు దైవతంబం|[డు. ఏనికిం [బ్రమాణము పాషండ 

వాదములు మైచ్చదేశనివాను లిందులకుదేశికులె యుండు, విశుద్దుండగు 

నాత్మకు స్నానాదులచేత నెటుల సిద్ధియగునని స్నానాదికం బిచ్చా 

వాదంబుచేత లు పంబుగావించి దుర్విజ్ఞానానువర్తులచేత వర్ణాశమా 

చారంబులు వదలియండ ధ్యాత్మజ్ఞా జానంబు లింటింట నన్య|ప్రకారంబున 

నుండుం గావున విజ్ఞానంబు నీర్వహింవవే యూళ్వరా: యని వేదంబులు 

విన్నవించిన శ్రీవతి యిట్టనియె. ర్ 

రరణీమండలి నేగురుండనయి శాస్త్రంబుల్ (పకల్పింతు మీ 

రురు తేజంబున శిష్యులై మెలంగు( డన్యోన్యాను వాదంబునకళా 

చరితార్థత్వ్యముగల్లి గల్బ్చెదము పాషండాలి నేడంచు నా 

హరి విద్యా నియతాత్ము (డై మెజసి దత్తా తేయ( డయ్యెం ధరకా. 6 

కౌపీన కవచీ కిక, తిదండ్యువవీత 

ములు పంచయా, (తంబు లలవరించి © 

మన న శిఖాభిరామ్యంబును లలితోర్ట్య 

పుం|డ చిహ్నములు [పభూతలీల 

స 
గానున్ను “అని (వాతపతి. 

ర్, శిహ్య( తిదండ్యువవీత అని (వాత (పతి. (యతి భంగము) 



తే. 

తే. 

GJ, 

తే. 

తే, 

A, 

గీ, 

గీ. 

గీ. 
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గలిగి సన్యాసియై కమలాక్షు డట్టుండ 

 నుచిత వెదములు బహ్వ ్రచుండనంగ 

నాధర్వణికుండన నధ్వర్యుండన సామ 

గుండన సాంఖ్యలు దండిమెజసి 

యమ్మహాత్ముని ిష్యత్వ మాచరించి 
యంగషట్కా_ంబు నిజశిష్యులె చెలంగ ఈ 

గలిగె నిజభ క్రి పేర, బుష్కరిణి యనంగ 

నొక్కరీర్ధంబు సకలలోకోత మంబు. 

మానవాకారములను మీమాంసధర్మ 

శా స్రగణమును న్యాయవిస్తరము దత్పు 

రాణములుమించి నా రమారమణుండిట్టు 

ఘనత వది ంబె బహుశిష్యగ ణము * అమర 

. జగతి,బాషండ శింశుపాషండ దావ 

వహ్నియె |ప్రాంతదేశ నివానులైన 
వారి శి&ించె ధారుణీవలయమునను 

జాననంవతి వదిల సంఘటించె. 
ద" ఆచి 09 

రూడి శాండిల్యుండను ముసీం|దుండు మున్ను 

బాంచరా[త (ప్రమాణ [ప్రభావ శక్రి 

నాగమార్థంబు వ్య ర్థ్వమ మౌనట్టొనర్చు | 

శఠులం బాషండ 'జినులను సంహరించే. 

రాహు దంశనమున(జాసీ యాహిమాంశు( 

డలరుగతి మంచుతెరందాసి యర్కబింబ 

మంబరమున'. (బకాశించునట్టు జ్జ నాన 

మతిశయంబందె. బాషండు “లణ(గినవుడు. 
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10 

11 

ఇట్టు పాషండఖండనంబు గావింవ నన్నిదిక్కులం దిరిగి వేదంబులు 

కల్యాణతీర్థ తీరంబున శాండిల్యనమేతుండై న దత్తా తేయునింగాంచి 

స్వామీ! యొక యాశ్చర్యంబు చూచితిమనిన నదియేమి యని యడి 

*బహుశిష్య గణము లగుచు: 

గిన నొకవానరుం దరణ్యందున నొక్కనగ్యాగంబున నుండి వ్యాఘ 
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భీతుండె కిరాతుండొక్కరుండు నా నగాాగంబునందె యుండినంతం 

గిరాతుండు ని దింప వానరుంబిలిచి వ్యా ఘంజా(కొన్న దాన సి కిరాతుని 

మద్భక్షణంబుగా( గోరివచ్చి తి సీ? శాఖా గంబూ(చిన వీడు వడిన 

వీని భక్షించి యేంగెదననిన (నవ్వానరుండు) భయాతురుండగుట వీని 

నెట్టు పడనూ(తు నుతములు శరణాగతులం గావందగునని యంగీక 

రింపకయుండె నంత నవ్వానరుండు న్మిదింప వ్యా|ఘంబు కిరాతుని( 

జూచి నిన్ను [మంగ వచ్చినదాన నీ వీవానరంబు( బడం[దోంచిన 

మెనంగి చనియెదనన( గిరాతుండు వానరంబును! బడం దోచె 

(వ్యా ఘంబవ్వానరుని.జూచి) నిన్ను విడిచెద శాఖ్యాగంబునకు నెక్కి 

10వానిం బడందోయుమని యనిచిన నమ్మ పీ కారుహో[గంబునకు నెక్కి 

యూరకయున్న వ్యా|ఘంబు ''వానిం [దోయుమనిన వానరం 

బిట్టనియె. 12 

మ. తగునా యీతని(|దోవ నాకు ని(క నత్యంతాతురుండై గృహో 

పగతుండై పగతుండు వచ్చిన. గృపాపారాయణుల్ కావ6గా. 

%*నగు నేరంబులు గల్లనీ దురవలేపాంధుండుగానీ దుర 

ధ్వగుండై యుండిన నుండనీ మనుచుటే ధర్మంబు లోకంబునజా. 139 

క. అని వానరముం దగగా!2 

గని వచ్చితి మనుచు వేదగణములు వలుకకా 

విని దతా|తేయుం డ 

య్యనఘుని శాండిల్యుంగాంచి హర్షోన్ముఖుండై. 14 

మ. హరిశిష్యుల్ నిగమంబు లీకరణి నత్యాశ్చర్యముంబొంద ని 

దరలోనకా శరణాగతావనమహాధర్మంబె ధర్మంబు త 

త్పరమాత్మాశయమెల్ల నిట్టిదియె సీ భావంబునందు౯ా మహ 

తర మేతద్దుణ మంచు (దో (చెనిది సత్యంబే [పమాణంబగుకా. 15 

6. ఈ కిరాతుని- అన్నివాత[పతి. 9. ఇంకనేనియునిన్ను *దగు అని (వాత పతి. 
7. యీ శాఖా |గర=.. 10. వీనిం .... దగు అని యున్న 

8. న బడం[దోచె-- 11. వీనిం _ యతిభంగము. 

12. . గన్కుని వచ్చితిమి 

._ . కనను అనుచాలికి. “నం|భమము' అని శబ్దరత్నాకరము... కనుగొనుట అను 

అర్థము దీనికి లేదు. సం|భమమను అర్థమిచ్చట "నరిపోవుట లేదు. కావున “దగంగాం 
గనీవచ్చితి” మనియుండ:ద గును. కనా? వచ్చితి" మనిన యతి భంగము కాగలదు. 

18. మవోతర మని (వాత పతి. ఈ రూపము అసాధువు. 
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తే. గీ. అరసి శరణాగతుల. బోచునదియె ధర్మ 

తే, గీ. 

మగుట యేము నెజుంగుదు మనఘ తిర్య 
గాత్మలకు నిట్టిగుణ. మెట్టులమరె ననుచు 

వేదములు పల్కె నవు డతివిన్మయముగ. _. 16 

నాశీజంఘుని క న 

. వెలయ దిర్యగ్గంతువులను దిర్యగ్గంతు 

వుల శేనీ శరణాగతులను “బోవ 

బరమధర్మము మున్ను భవ్యశీలంబై న 

గంధర్వమి[త మై ఘనత ౩క్కు 

రాజహంనంబు నాళీజంఘమను '*వేరు 

గలిగినయది నిరిగాంచి మెల 

దారి ద్యమున ధరాతలమున. దిరుగుచు 

నొక(డు తత్సన్ని ధినుండ( గాంచి 

ద్విజుని యట్రనె సతో(ెదుు,  దీనవృతి, 

నేలవచ్చితివిచటికి? నేమిసేయ 

వలయునన [బాహ్మణు(డు లేమివలన వచ్చి 

నాడనన హంన మప్పుడిట్టనుచు(బలి కె. 17 

గంధర్వేం[దు, డొకండు మత్సఖు(డు విఖ్యాతుండు దీనార్ధి న 

దృంధుం డాత(డొనంగు నీకు ధననంవల్లద్ది యంచుకా నః నం 

బంధం బంతయు(దెల్సి రమ్మనుచు నం పార్థింవ గేహంబులో 

నంధోలేశములేక (సుక్కి చన హంసావాన మా వి వు(డుళా. 18 

ఆలో నిధాకులమగు 

నాళీజంఘంబు కంఠనాళము వివుం' 

డాలోలత. బిసికిన వా " 

డా లోకముచేరె భాన్క-_రాలోకమునకా. . 19 

[దాహ్మణాధముండు తత్పలలంబు భక్షించి 

నిదించునప్పు డా నీడజంబు, 

పక్షముల్ గంధర్భవతి భటుల్ వీక్షించి 

వి|వుని నెమ్మోము విన్నదనము. | 

14. 

15. తో(చెడు 

"పీరంగలిగిన యది 



ఆ. 

తే. 

క్, 

ను 

టె. 

గ్. 
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గని వీ(డె హింసించెంగా యని వాని భం. 

జించిరి నాకంబుచేరె “రాజ 

హంనంబు [బాహ్మణుం డరిగె హంసకుమార 

మందిరంబునకు (్రీమహిమ గలిగి 

యంత హంన మడిగె వయ్యమరవరుల . 
నన్ను నోరు (బాహ్మణవరు, డకట 

యెందనుండే నాకు నెజుక సేయం డన 

ననిరి నరక వాసియయె ననుచు. 

అమరులకు మొక్కి యా రాజహంన మాత్మ 

సుకృత మున నేతు (బాహ్మణు నురవురమున 

కధివసించంగం గృప సేయ! డనుచు వారి 

పాద నీరేరుహంబుల( బవియె నంత. 

నిను హింసించిన పాత్రకి 

ననఘాః నాకమున నునుపు మంటివి యే త 
జ్ఞనులకు నిచటికి రావ 

చ్చు నె యో కార్యంబు వలగునూ సీ కింకకా. 

ఆ. వె. అనిన్న.మజియు .నత(డు (పార్థింప నిర్భంధ 

క, 

మున సువర్వులెల్ల ననుమతింవ 

నాకమునరు.. వచ్చె నరకాంతరము మాని 

భూనురుండ్న దుర్గుణాసుఠుండు. 

అనుకంపాశీలము గాం 

చిన వారికి శరణమన విశేషంబున. జో 

చిన యది సృువతమని న 

జను లాడుదు రఖిలధర్మ సారజ్ఞులలోక. 

తే. గీ. ఒనర(, [బత్యక్ష నారాయణో క్ర పాంచ 

re wava me or er 

16, రాజు వాంనంబు. 

రాత సారాంశ మఖిలె కషా, త మతి వి 

చిత మమల వవ్మితచర్శిత. మ్ందు 

నెంచ శరణాగత తాణ మింత మించు. 

20 

21 

22 

బివి 

24 

బిల్ 
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కాచరించి తదనుమతంబున: గుశలంబు విన్నపేంచి నిజాగమన కాదణం 

బేదియనిన నిట్టనియె. పులస్త్య వసిష్ట వరదానంబునం ద ద త్తమంతయు 

నాకు. (బకాశంబయ్యె.. మై త్రేయనకు నది వినబుద్ది ఏడమ. సీ 

సర్వో త్రర దేశంబున నిలివెద. నారాయణమునీం[దుండు బదరి 

కాశ మంబున కంటె నారాయణాచలంబు నాకుం తియం బనియె. 

మునిస్థానంబునుం గలదని యానతియిచ్చి యిచట విష్ణుపురాణం 

వితనికి టోధింపుమనిన( దద్వాచనంబునంబని వింటి. ఆ నారాయణుం 

డన నీవే వేదపురాణాదుల క కన్ని ంటికి సీవే  ఫలంబునేండు నాదృష్షికి 

నమృత పారణంబయ్యెనను '” పరాశరునకు దత్తా తేయుం డిట్లనియె. 26 

తత్త్వము సి విక గాడ పి 

తత్వమున యథార్థమటన క బోధి ంవకా 

నత్తాధికుండవును' సుధీ . 

సత్త్యాధికుండవును నీవె చతురత నరయక౯ా. 27 

వపియమా నర్వోత్త రమతి 
శయముననతత్పురాణ సారంబెట్టన్ 

[(బియతమవై మె కర్గామృత 

మయి మెజయన్ వినియెదను నయంబుననేనున్. 28 

. అని యనుజ్జ నొనంగ నా పరాశరముని 
హరియ పరమత త్రం మనుచు(దెలువ 
విమల రూవమైన ' విష్ణువురాణంబు . 
సంఘటించె శుద్ద నత్త్వ్రమయము. లం లి లలి 

తనదు కల్యాణతీర్థమునకుం గించిదు 
త్తర భాగమున మహోదారమగు వ 

రాశరా శను మఘరాశిమాలానల 

మాతీర్ణమణి (పతీచ్చ్యంతరమున. ' 

TIT 
% 
ననుచుంబ రాశరున కుఅర్జ మున రీవడదు. 
పని. . 
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తే.గీ. 

రుండు శాండిల్య మౌనిశా రూలు వినయ 

తే.గీ. 

UK 

నారది యపు రాణము 

దగు పంచభాగవత స్థాన మాతీర్థ 

మునకెంచ. [బాగ్భాగమున వరాహ 

దేవతాస్థాన మా తీర్ధంబు దక్షిణ 

న్గలిని సీతారణ్య మలరు నచట 

. లక్ష్మణుడు గై బర్హ కాలా గహంబు 

రామ జనకనుతా మనోరమము గాగ 

స్థానములు నాల్లు నిట్టివి సంభవించె 
నట్టి పుణ్యస్థలంబున ' యతివరేణ్య ! లం 

అంత మైె[తేయ సహితుండై యాపరాశ 

నీలు నత్యంత భక్తి భూషించి యపుడు 

వినయ సంపన్ను (డై గార వించి పలికె. 81 

తులసీ హరివాసరాది మహ త్త్వము 

ఎంచ (దగు( వాంచరా త [ప్రపంచ వక్త 

మీరెటుంగనియది యింత యేనిలేదు 

ఘన దయానిధి దానిలో. గల విశేష 

మంతయును నా కెటింగింపు మాదరమున. విల 

[శుతులందుం గానువించక 

యతి గోవ్యంబై. న యర్థమది లోకశుభ 

స్థితి మెజయ'. దాంచర్మాతం 

బతి ధృతి నారాయణుడు సమ(గత( జేనెల, లలి 

తులసీ హరివాసర ని 

శ్చల మా మాహాత్మ్యములు విష్టునంతత "సేవా 

ఫలములునుం దద్వాసన. 

దెలివి పడకా నేడు మాకు. దెలువు మునీం|దా ! వీ 

అనిన కాండిల్యుం డిట్టనియె. భవతారకంబై _సర్వజగత్కారణంబై 

శాంతానందంబై మహానందం బె సత్యజ్ఞానమయంబగు మహా 

రూపంబు గలదు. దానికంటె. [బియతరంబై వైకుంఠవాసి దృశ్యంబై 

గుణభాషాదులచేత నద్భుతంబై మూర్తంబైన (బహ్మంబు 

గలదు. దానియందు ననేక రూపంబులు గలవు. దాననే జీవనంబై. 
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వరమానందంబున విహరించు. విష్ణునకు దివ్యరూపంబులనేకం 

బులు గలవు. వాసుదెవాదులు కొన్ని, 'కేశవాదులు కొన్ని, పద్మ 

నాభాదులు కొన్ని, అడశగాడ్ వగూఢంబులైన రూపంబు అనంఖ్యం 

బులుగల వనురూవరూవంబుచే నేర్పడిన నర కగోమలగు. లశ్ష్మీ నారా 

యణులకు దానదాసీజనంబులైన [బహ్మరు[దాది దేవతలు గలరు. 

నారాయణుండు సృజించి రక్షించి యంతంబున . విశ్వంబు హరించు, 

నందునకు లీలం గారణంబు పృథివి ఘటికాయం|త నిత్యారోహావ 

రోహంబులచే, ర్మ మాలికయందు. దిరుగువారి, జ కాయుధుండు 

తతర చ్మకంబు వలన (నుండి) నివారించుం గాన తచ్చరణార్చ డ్రి తీ 
నంటే (వతిదినంబు గావింపవలయు. వర్ణాశమాచార్యభక్షులు విష్ణు 

ఫూజార్హులుగారు. మణియును, : తద్ 

హదిప్తాజకు. దులసీదళ 

మరయఃగ' నానందకంద మదిలేకున్న ౯ 

స్మరియించినందతృలదం 

బరవిందాకునకు. దులసి యర్హంబెందుకా. " 96 

. వద్మకల్లారచంపక భర్మకునుమ 
(5 

పూజలావించ మెచ్చ(డంభోజనాభి 

శ్రీకరంబై న నవతులసీదళముల. 
బూజ(గావింప *మెచ్చు నీ భూమిలోన. 97 

ఇందునకు- బురావృతం బెశింగించెద. . 86 

ధర్మ కేతుండను ధరణీశ్వరుండు మున్ను 

మునివృత్తింజేనె నమోఘ మహిమ 

ధర్మంబులన్ని యు. దద్ధరా శానీత 

హితు(డైన నిజపురోహితుని( బిలిచి 

యఖిల ధర్మంబులు నఖిల (వతంబులు 

నఖిల యజ్ఞంబులు నాచరించి 

నాడ నారాయణనగమున నారాయ 

జార్చనం బొనరింతు ననుదినంబు 

\ 

స నట 
౧ 
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తే.గీ . 

నారదీ యవపు రాణము 

నిద్ధశీల ! పురాణంబులెల్ల మాధ 

వార్చనంబే [పశనమౌ ననియె నాకు 
“రాతకు చ అక్ష ఇ విష్ణు సంతోషకారణవృద్ధి కెద్ది 

_. సాధనము ? తెల్పవే యని నన్నుతింప 

'ధర్మకేకుండనుకాజు చేయు నారాయణార్చనా ప్రకారము 

తే.గీ, 

వ. 

మ. క నకంబెంత యు(చెచ్చి పద్మనుమనః కల్హారచాంపేయ కాం 

చన పున్నాగ కదంబ కుంద *వకుళాంచ (దూపముల్ చేసిత 

ద్దన రత్నాంకిత పుష్పమాలికలు వెడ్క_కా క్స్ గల్పించి యా 

ననలం బూజయొనర్చె మహీనాధుండు హర్దంబునన్. 

ఆ.వె. 

నకల సుమములచేత( గాంచన నుమముల 
చేత గంధాదికంబులచేత నఖిల 

భక్ష్యములు వ్యంజనములు పాక శుద్ధి 

విమలముగ(జేసి హరికినై వేద్య మొనంగి. 

చసేవించుమని పురోహితుండువదేశించిన. 

అంత. 

భకి మైెసహ| సభార| పమిత*నయి 

వేద్యమిచ్చి యాదివిష్టుదేవు ! 

నభినుతించి యవనియందు దండానతి 

చేసి నృత మాడి చెలంగు నంత. 

తత్కాలమునను యాధాలాభనామకు 

డవనీనురుండొక (డనఘనిష్ష 

నూని యేకాదశి నువవాన మొనరించి 
నియత వతంబున నయముగాంచి 

నరులు మెచ్చ(గ యోజన తయాంతర్శి త 

దేశంబునందు నుద్దివ్తి మెఆఅసి 

యుండి ద్వాదళి నా సముజ్ఞ్యల తులసికా 

మాలిక(బూజించి మహిమవెలయ 

౫ వకుళాకారంబుల౦చేసి (యతిభం గము) 
ఈ ఈ రూవము చింత్యము-మార్చిన చో గణభంగము. : 

89 

40 

4&1 

42 

48 

. క్వీర్తీ 
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తే.గీ. నపుడు నైవేద్యమర్చించె నా మహిత 
లాధినాథుండు నారాయణా దినాథు 

భ కి(బూజించి యన్నంబు (బాప శ్రయలకు 

నెమ్మితోడ నొసంగి చున్నించి మించి. 45 

తే.గీ. సౌధభాగంబు నా సార్వభౌము, 

డుచిత న సద్గోష్టి వ ర్రింపుచున్న యడను 

వచి రిరువురు / గంధర్వవరులు మింట = 

యతుగిరీం దుని( దాడుచు నద్భుతముగ. _ 4€ 

వ, రత్నాంగద విచ్మితాంగద నామంబులం సిద్దులగు. నా గంధర్వ 

వరులు నారాయణుండు రాజదత, నువర్ణకుసుమాదికం బంగికరింవక 

యాధాలాభ దత్తంబైన తులసికామా లికయే మౌళియందుందాల్చెననుచు 
నేంగునెడ( దద్యార్త విని ధర్మ కేతుండు నారాయణ నన్ని ధానంబు (జేరి 

యట్టనె విలోకించి విస్మయంబంది యాధాలా భుని యున్నకడకుంజని 

(మొక్కి మభువికోధి తత్పూజ(గ కొనుటయు నిజపూజం గె కొనకుండు 

టయు నెట్టయ్యెననిన నతండిట్టనియె. 47 

తే.గీ. ఏ ఎ దరిదుండ నర్థింప నెణు(గనెట్లు 

వానుదేవుని * మెస్పేంచువా(డ నెట్టి 

ధర్మ మొనరింవ శకుండ ధరణినాథ 

ధరణితలమున సీకిట్టు "తగునుగాక 48 

వ. అదియునుంగాక యాపరాత్మ తానేమి నంకల్సించుకొని యుండునొ 

యది తానె కల్లుచున్నయది. కించిలేని యకృతమయినయది యపే 

శీంచ(డు గావున మహారాజా: నీచేతం జేయంబడినయది చూడంబడక 

యుండుట నిజంబనిన మజియుం ,దార్థించిన శనిట్టనియె. 49 

మ. తులసీమాలిక వైచి విష్ణునకు సంతోషంబు, బుట్టించి "ని 
. చ్చలు నై వేద్యమొనంగి వందనములుకా సద్భక్తి క్ర గావించుచుళా 

20లలి నష్టాక్షరమం|త్రరాజమున నుల్రంబుల్రసిల్రంగ ను 

జల నిష్టా వీ, జపంబుసేయుదు మహోత్సాహంబు దీవింవ(గలా. 60 

ల మెప్పింపువాండ. జ మరియు నిట్టని యె. 

18. చెల్లుంగాక.(యతి 2 

19. నిశఎ)లు. 

20. (పోలిన దష్టాతర (పాన భంగము) 
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భగవద్దర్శనము చేయు విధానము 

తే. గీ. ఎంచ నారాయబణున కంటె నితర దేవు( 

డనువ మాష్టాక్షరంబై న యట్టి మంత 

మౌళికంటెను మజియన్యమం[త మిందు 

గురునకంటెను వేజొక గురుడు గల(డె? ' O51 

వ. వినుము రాజ! ఏకవస్త్రంబుంగట్టి _(ప్రణామంబు "సేయుట, వస్త్రంబు 

వలెవాటు వైచుకొని (మొక్కుట,. తైలాి'భ్యంజనమున భజించుట, 

కృష్ణ కంబళ ధారణంబున నీక్షించుట, నఖకేశాది వికేవంబునం 

గాందుట, యెదుట - నిష్షవనాదికంబు లొనర్చుట, పర్యంక బంధ 

కరణంబున మెజయుట, *ియానన పరివర్తనంబున విజృంభించుట, 

2కియానన పర్మిగహంబున వర్తించుట, లాలావిసర్జనంబున, విష్ణు 

కథాశ్రవణ రాహిత్యంబున, సంధ్యా హైన్యంబున, ననాచారంబుని 

నస్నాంబున, 'నన్యదేవతా గీత పుష్పార్చనంబున, నన్య దేవతా 

_'వశంనంబున, _ విష్ణుముఖావలోకనంబు సేయక  యన్యముఖావ 
లోకనంబు సేయుచుండుటను, దాన వదేశంబున విష్ణభ క్తీతరోవచా 

రంబున, శ్మశానంబునకు నేంగి స్నానంబుచేసి యెనియు నర్చించుట, 

మూర్జ్మపదెశంబున నై వేద్య వీక్షణంబున, నివేద్య కుసుమా[ఘాణం 

బునం బూజా[ దవ్యాపలాపంబున, నిజబద్ధ పలావంబున, భగవ 

దృహంబుననుండి (పమత్తుండై తనయున్నచోటికిం భగవంతునిం 

దెప్పించుకొనుట, కలహ [పవ ర్రనంబున నేతద్దేవతా [దవ్యం బన్య 

[పదెశంబునం టొందించుట, దుష్టుభాజనంబుల సమర్పించుట, లేవక 

[పసాదంబు సేకరించుట, భగవత్సన్ని ధి శయనాదికంబు(గావించుట, 

. -తులస్యవమానంబు సంఘటించుట, యన ర్ల[వనూనంబులం బూజించుట 

25 యన్యులకు రహస్యం బెజింగించుట. పుతాది చింతనంబున, స్త్రీ 

నంభాషణంబున, విష్ణుగతాన్య గీతోపలాలనంబున, విష్ణుమందిరంబునం 

దైవ ర్రించుట యపచారంబుల తదపచారంబులం [బహ్మక ల్పంబులు 

నరకంబనుభ వించు. ఈశ్వరుండు తత్పూజయుం గైకొనం డీదోషంబు 

లలో నొకటి యెయ్యదియైన సీయందు. గలిగెనోకాక యనిన విని 

రాజు కౌతూహలంబున. న వబ 

91. భరజనమున. లిల్లి. నానన, . 

లికి. ఆసన, 
_ ఓ - a జ = 
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తులసికా సకల మనోరథ 

ఫలదాయిని( దెచ్చి విష్ణుపాదాంభోజం 

బుల. బూజించెణా హరికృవ 

గలిగెం దత్ షణమునంటి ఇ్మావాలునకుకా. 

తులపీతుల సీమాంతర 

ముల ోనెందునుబొంద రఖిల పుణ్య నిధానం 

బల భూత భావి వస్తువు 

లిలలో. దత్సదృశ వస్తు వెద్దియు! గలదే + 

తులసీకానన సౌరభ 

కలితంబగు మారుతంబు గలచో యమదూ 

తలు దిరుగ వెజతు రుర్వీ 

తలమున( దత్తులసింటోలు (దవ్యము గలదే ? 

తులసీ తులసీయనుచుళా 

బలుకు నరో త్రము(డు పరమ పదమున లక్ష్మీ 

లలనా వల్చభపాదో 

ల్లలనా కలనాది నత్సలంబు వపాంచుకా, 

దర్శన|శ వణ కీ ర్రనపరిస్పర్శన 

న్మరణంబులొనరించు జనులనెల్ల( 

దులసీవనము పవి|తుల( జేయు వెనుకటి 

వదితరంబులు మీ(ది వదితరములు 

తులసీదళంబు లెందు వసించు. బద్మవ 

నంబు లెచ్చటనుండు నలిననాథ 

క్రీ ర్రనం బెందున వర్తిలు భాగవ 

తో త్రము లేవంక నుందు విష్ణు 

డచట వసియించు శంఖచ క్రాబ్ద కార్త 
జి టీ 

౧ 

హస్తుఃడై నర్వలోక వశస్తు(డై న 
 మస్తు(డైకాన నీవును మనుజవర్య : 

శ్రీధరార్చన తులనిచే.జేయ వలయు. 

26. చెరియ ? 
ది 
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తేగీ, 

నారదియ.పు రూాణము 

తులసి యెటువలెం బియంబగు 

జాకున కట్ట, ఏతి నంపాదించుకా . 

వెలయంగ చా సద్ యెత ee 

క్సల మెమని న చెప్పగల నృపాలు వతంసా : కేన వరి 

ఘనతతోశయనము మదంగ పరివర్త 

నంబు నుళ్ఞానమ్నున .నంకరంబు మెణయు 

హరిదినంబుల నుపవాస మందకున్న . 

హృదయశ ల్యంబు వెట్టిన బ్రైనసియుండు. ల ల్లి 

అనిన భగవదుకి, యనుమాన మొనరించు = 

నట్టినరుండు బాహ్యు(డద్దురాత్ము . 

సద్దుణంబులెల్ల శవవిభూషబములు . 

వంచకుండు 'వాని నెంచ చనేల? . : . . ల 60 

ఏక్రాదశి27వంటి (వతం 

చేకలుషాత్కుండు సేయండిల నెన్నిక దా 

నా కలుష షాత్ముని 'సుక్సతం. | 

బాకడ భస్మాహుతియగు ననియెకా గ్రతియజా 1 

గురుశాస నానులంఘన 

శరణాగత *నుజన హరణ చ్యక్రాయధ- వా 

సరభోజనములు దురితాం 

తరములకుకా నమములనుచు6 దలంచిరి వెద్దల్. I 62 

కావున వక్షవక్షైకాదశీదినంబున నుపవసించి నారాయణ భజనంబు 

సేయము. తులసీదళ్ల నమ్మి | తీర్ధంబుతో హరినె నై వేద్యంబు భుజించు 
వారు షోడక్యలాబూబింబ జంతుఫల కళింగ కరకంబులు వాను 

దేవార్చనా విధికి నర్హంబులుగా వశన భక్షక ధేనుకీర ఘృతంబు 

లెప్పటికి హరికి నర్పింఫ(దగదు. హవిష్యంబున విష్ణు నివేదితాన్నంబు 
'సేయవలదు. భక్స్యాదరంబుల నారాయణ నివేదితాన్నంబు. భుజించిన 

సంసార సాగరంబు తరియింతు రనిన శాండిల్యుని వచనంబులు విని 

పరాశరుండు సర్వుంబు నాచరింపుచు. నారాయణాచలంబున' నారాయ 

ణానుగు లైన దతాతేయ శాండిల్య మైత్రేయాదులతో నుండె ననిన విని 

మునీందులిట్రనిరి. a ee 68 

వం కంటె. 25. జనన. 

“rm 
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తే. గీ. ఘోర నంసారతావ నివారణంబు 
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డొకండు తద్భార్య లోకొత్తరైక 

ధర్మచార్మిత త వర్ధని యనునది వారు 

వి పూజాన క్రి విడువ కెపుడు 

వర్దా శ మోచిత వరకర్మము లొనర్చి 

శా స్త్రనిషిద్దముల్ సంత్యజించి 

యంభోజనేేత త్ర నిజాజ్ఞా విలంఘన 

నీతుల నిజధర్మ రీతి, దిరిగి 

. రర్హతర న సత్పదార్థంబు లర్పితములు 

చేసి తచ్చేషమున' నుల్హసీల్ల దేహ 

ధారణమొనర్చుకొని రమాధవ చరిత 

నంత తాహ్హాదర నమున సంచరించి. 66 

ఉన్న కా వారికి(గ ల్లెబుతు(డు గుణాఢ్యుం డుత మాచార సం 

పన్ను ండాఢ్యు (డు సాధు సేవకుండదంభ స్వాంతుడ గశాంతుండు 

త్పన్నజ్ఞానవివేకశాలి హరిసద్భక్తి వ్రవీణుండు వి 

చ్చిన్నా హంకృతి దోషవర్డితు(డు లక్ష్మీ నాథ సమ్యక స్రావ౯. 67 

అతని విష్టుచిత్తు(డనిరి నుధీ|వత 

నేత లంచితోవనీతు (డగుచు 

వేదములును [శుతులు వేదాంగములు వేగ : 

నభ్యసించె జగము లౌననంగ. 68 

అధ్యాత్మ శా స్ర్రంబు సర్వవేదియగు సన్మార్గదెళికుని వలన నెజణీంగి 

సర్వార్థసాధ నంబయిన యష్టాక్షరమంతంబు గాంచి విద్యలెణింగిన 
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తే.గీ. 
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పరిణయ మొల్లకా బు|తాం 

తర వైభవమొల్ల బంధుతతియేనొల్లకా 

హరిపాదాంబుజ సేవా. 

వరతం తత యొకటి నాకుబావ్యం బరయకా. 70 

అని విష్ణుచిత్తుండు వై రాగ్యంబువహించి సకలముని శరణ్యంబగు నైమి 

శారణ్యంబున క(గి యోగాననాసీనుండై పాణాయామాదిసంయుతుండై 

యున్న నొకనా(డు వే(టవచ్చి వికమాభరణుండను రాజు విష్ణుచిత్తునిం 

జూచి సకలగుణాభిరామయగు కన్యక నర్పించెదనని తలంచి, "| 

భూనురబాలుడెవ్వండొ యపూర్వగుణోన్నతుండిద్ధ దివ్యమౌం 

జీ సకలావధన్యుండు విశిష్టవ రేణ్యు (డు దైహ్మచారి యో 

గాననశాలి కృష్ణవిమలాజినధారి మదీయకన్యకి 

భానురమూరి భర్తయగు భాగ్యము లెన్నటికి౯ లభించునో? 2 

అని చేరవచ్చి యతనింజూచి యిట్టనియె. 798 

మందహాసాన్విత మధురభాషిణి విశా. 

లాశ్న పూర్ణేందునిభాస్య పక్వ 

బింబాధర ను కేశి పళశల్యభూనాన 

__ కంబుకంఠి లతాంగి కంజహస 

గుణవతి కించిదంకురిత వయోధర్మ 

నిమ్న నాభి సుమధ్యనిరతిశయ ని 

తంబ రంభాస ంభ ధన్యోరుయుగళ , శనసు 

హల్రక పాదమోహన కపోల 

మతుమారిక మనువంశమౌళినై న 

రాజ నేనిత్తు నా యర్ధరాజ్యమిత్తు 

నేలు మెలగు నీకు నూహింవ సుతుండ 

_ననఘః శంకింపవలదు విఖ్యాత చరిత! 74 

"అని బోధించిన నగుమొగముతో బహ్మ చారి రాజునకిట్టనియె. 75 

ఇ లవాలకపాద 
౧ 

TT శశ 
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సగర ప్పుతులు రాజ్యసంపన్మదంబున( 

గవిలరోషాగ్ని శిఖా _పదగ్గు . 

లగుట మాంధాత గర్వాంధుండై లవణదై 

త్యో[గళూలాహతి నుక్క_డంగి 

యుండుట పౌలస్తునొడిసి * బంధించిన 

కార్తవిర్యుని భుజాాగములు పరశు 

ధార దుంగుట ధరాధ్యయలు ముయ్యేడు 

మాజణులు సమయుట మహితకి ర్రి 

బలి రసాతలమున( (గిందుపడుట నహుము 

డజగరంబయి నాకలోకాధివత్య 

ముడిగి వచ్చుట తెలియవే యో నృపాల! 

యొల్ల నీకన్య రాజ్యంబునొల్ల నింక. 76 

వలసిన వానికిమ్ము నృపవల్లభ వీ నుత నంగరేఖదా? 

గలిగిననేమి ? నాకు నదిగాన( గనయ్యె(శు చర్మ భ న్రికా 

తుల( బలలాంతశల్యములతో నతి హేయదురు[గవాసనా 

కలితత రో(తయయ్యెడు నికంబలుమాలు వచింవనే(టికికా. TT 

నృపా: నేను వై కుంఠసా మాజ్యంబువై మనంబుగల్లి వ ర్రింపుచున్న వాండ 

ననిన రాజు నంతోషంబునొంది చనియె, నంత [బ్రహ్మ చారి యుగ 

తపంబు సేయ నిం|దుండు కలంగి శ తాప్పరోజనంబుల నియోగించిన. 

78 

తళతళ మెజఅసె మందాగమాలిక రంభ 

యొయ్యారమున((జూచె) నూర్వశి కుచ 

కలశముల్ మెఅయించె. గల్యాణకౌముది 

కన్ను లల్లార్చి 298య| గమున(బొలిచె 

నుద్యాన మాలిని యుప్పొంగె మేనక 

యమృతంబు వెదచల్లి యాననమున( 

బయ్యెద నెరిజాల( బరతెంచె ఏీణావి 

నోదిని హరిణి యామోద భరము. 

* ఖండించిన. 29. యుగమున. 
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తే. గీ. (గమ్మ పువ్వుల నెజీకొప్పు( గప్పుకొనుచు 

ర్ట 

తే. గీ. 

ఆ,వె, 

మురిపె మందె వసంతవల్లరి వినోద 

మందిసొౌల సె, దిలోత్తమ యతివిలాన 

లాలనశ్రీల( దనయందు మేలుచూపె. 

ఇట్టు పదుగురు మొనయె నిలుచునంత.. 

వనితాసేనలతోనా 

ననవిల్లుండు దండు వెడలె నాతియు(దానుకా 

దన మి|తు(డు మునిమానస 

వనజంబులు *కలంకవొంద వై.భవనిధియి. 

అంత. 

సత్త్వనిష్ట మహాసాధుజన శరణ్య 

నైమిశారణ్యమునకు మన్మ థు(డు పూర్ణ 

గర్భమున నెగి చొచ్చె నక్కడ ననేక 
సం|భమంబులు చెసె వనంతుండవుడు. 

చిగిరించి పూచి కాచెకా 

నగములు కోవెలలు |మోసె నానోవనులళా .. 
సొగసై రుంకారంబుల( 

బొగ రెక్కి చరించె మధువ పుంజంబంతకా. 

ఏకవీరు(డై నమిద్ధశౌర్యమున మా 
కందకునుమశరము కంతు. డికు 

కార్ముకమున(దాల్చె. గాననాంతరముల 

*గులులువై చి యార్చుకొనుచు( దిరిగె. 

.  వలవులు |గుమ్మరించు నిడువాలిక చూవుల(జూచి పయ్యెదల్ 
బెళక(గ గుబ్బచన్ను లొకబిత్తరి లాగునంజూవి గానముల్ 
వలుకులు నృత్యవాద్యములు భవ్యవిలాస కళాకలాపముల్ 
దొల(క(గ (బహ్మచారికడ(దూకొని నిల్చిరి చుట్టునంగనల్ 

ణి 

80. 

* 

గలుగవో వె భవనిధియె. 

వలఇన్. 

గురులు వైచి. 

60 

81 

82 

88 

84 

65 

86 
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తే. గీ. ఏమి చెప్పంగ మదిలోన నించుకేని 

లే. 

(గా 

గ్, 

చంచలతలేక యా|బహ్మ చారి యుండె( 

గేశవార్చిత మతుల( జొక్కింప( గలవె 

మర్మభిదక కందర్పమాయలెల్ల ఇ 

శాంతహృదయుండు త్మదృహ్మచారి తన్ను 

నిట్లు వంచింపంజూచునయ్యిందు ముఖుల 

విఘ్నకా కాపేయమున బహువిధములై న 

కర్మములు చేసితిరి మీరు క కలుషవృత్త్తి. 

కాన కపులగుచు ముందలి( 

గానక వులకండమట్టు కమ్మని మాటల్ 

మాని ఘన కిలకిలార్భటి 

తో నిగుడుచు( (గోతులగుచుం దూలుండనుచుకా. 

శాపం విచ్చిన బుచ్చక 

లాపంబులతోడ( గిలకిల ధ్యానముతో 

సౌపర్వ కామినులు ల 

జ్ఞాపరలైయే.గి రవుడు చనియె మరుండుకా. 

అమరావతి నుండక యా 

యమరాంగన లెల్ల నందనారామములో 

[భమమందగ నిజతనూ వి 

[భమజమంద6గ నవు డవ్యతపం (గుంగి రొగికా. 

అంత వసంతుం డీవృ 

త్రాంతం బంతయును దద్భలాంతకునకు : న 

త్యంతార్భటి నెజిగించిన 

సంతాపము నొంది యతండు చనియచ్చోటకా. 

[వాహ్మణాకృతి నిల్చి (బహ్మచారిం గని 

యర్హమే నీకు మహాత్మ 1 రోష 

. .మవ్వర్యాగనం కీశాకారములు దాల్చి 

నందున ఫలమేమి యయ్యెనీకు 2. 

* నుందత. 
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వ. 
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నన దైవగతి నవశాత్ముండనై యిట్టు 
నేసితినన సుర శేఖరుండు 

నిజరూవము వహించి నిలిచి మదర్ధాన 

నంబు నీకిచ్చెద నాకలోక 

సతుల వైరూస్య మణ(గిందు శాంతినాంది 

యన: బురందర స్వర్గసౌఖ్యంబు సకల 

దుఃఖదము పుణ్య మడ6గ నధోగతింబ 

డంగ; దోయుట నరకఖండంబు గాదె? 

అని (బహ్మచారి మజియు నిటినియె. 
౮ అ 

తే. గీ. విశ్యరూవుని( జంపి యీ విశ్వమెజుంగ 

[(బహ్మ హత్యా మహాపాపహీి!బహుళ్ల దుఃఖ 

వార్చి ముని(గితి స్వారాజ్య వై వె భవంబు 

గణన చేయంగ నీకు సౌఖ్యంబె యింద! 

ఆది దూర్వాన (వసాద మాల్యావమా 

లాతి బాధల లజ్జ నందవైతి 

వమరావతీపురం బ న్యం దముగ ననిం 

(దముగాంగ నెటు(గవెే ధై ర్యశకి 

గలుగు కౌళికు ధాటి(గానవే బంధించి 
యార్చిన మేఘనాధాంబ కోగ 

ఘాత మెలుంగవే గౌతముం డొనరించు 
తదవస్థ లెతు(గవె దర్భమంది 

॥ అన్నియును 32న్పక్రచ్రితైె జగంబెన్న నీదు 

పటణం బొల నిందత్వ పదము నాల. 
ట్ అ ౧ శ గో 

నిత్య దుఃఖ కరంబులు నిర్ణరేం[ద : 

యింట్నితొవనె మఖఅలునెే. 6 డిన్నియేల 2. 

co ce 

95 

96 

అనిన నురస్ర్రీ కావమోచ నాదికాలం బెన్నండయ్యెడునని. పార్థించిన 

దెనతయంబు నన్ను న్స త్యగీతాదు లచే బాధనొందించుటం జేసి 

వర్షతయంబు వానరత్వంబు _ననుభవింవ(గలరనిన _ నిం|దుండు 

81. బహుల. లీక. మరచితివె గణభంగము, 
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నిజనివాసంబున కేయ నమ్మ హాత్ము ండు విష్ణు సేవాపరాయణుండై 

యుండ వృషధ్యజుండు వచ్చి యిట్లనియె. 97 

(బాహ్మణో త్తమ! సీవు [బహ్మ చారివి (వతం 

బేటికి : నీకిష్ట మెద్ది యడుగు 

మైహికాముష్మి కాతె్మెశ్యర్యవై భవం 

బొక్క_టి వేడు మెనొనర నిత్తు 

మత్సదంబున నుండ మది నీకు బొడమిన 

నదియు నిచ్చెద వేడు మనఘ చరిత: 

యన భవబంధ సంయుతమైన పదవి యె 

ద్దియు నొల్ల నావిష్టదెవు పదము 

గాని తత్పావి యేరికింగల్లుననిన, 

హరియె మోక్ష పదుండు నే నబ్దజుండు 

కర లముగాము మోక్షభాగముల కెల్ల 

నరయ నాస్తంబధాతృ పర్యంతమునకు. 98 

. ఆ భగవంతుండు నాకును విధాతకును రక్షకుండు. పూర్వంబున నాకు 

గ, 

బ్రహ్మ శావవిమోచనంబు గావించె. వృకానుర తవసన్ఫూరికి మెచ్చి 

వా(డెవ్వని శిరంబునందన హస ంబుమోవచిన (వాండు) భస్మంబు గావల 

యునని వరంబువే(డిన నిచ్చితి. మచ్చిరంబున నునుపంజూచిన నే, 

బలాయనంబు నొంద (హరి) [బాహ్మణరూపంబున వచ్చి మాయపన్ని 

తత్క_రంబు తచ్చిరంబున నుండంజేసి వాని హరించి నన్ను నిర్వహించె 

నెన్ని యని తెల్పుదు నా విష్ణుండె సీకుపాస్యుండని బోధించి నిజ 

నివాసంబునకుం జనియె నంత. 99 

అబ్బజుండును జనుదెంచి. యట్రపలికి 

తన పదంబొన6ంగ నాత్మలో దలంచయనంత. 

నొల్లనెం బునరావృత్తి నొందు శికివార 

లో మహాత్మ క! సీ వురి నున్నవారు. 100 

కావున నా పునరావృత్తి చహితపదంబు గోరుచున్నవాండ నని చతుర్ము 

ఖుని ననిచి యనన్యమననస్కుండై యున్న సమయంబున సన్మార్గ 

దేశికుండను నిజగురుండు వచ్చిన నతండు మొక్కిన నంత నతని 

నిష్టకుం 1బమోదించి నారాయణాచలంబున వైకుంఠ వర్ధన నేతంబున 

88. వారిలో 
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(పేతింగాంచి (పశ ంన సేయుచు వితర్శి_ంవంగ హర్షించి స 

ర్యాతి కాంత గుణాభిరాముండగు (పహ్హాదు౯ా నిరిక్షింపంగకా. 102 
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నారాయణభకి యోగ నవ్యగుణాథ్యుకా oO 108 

నా సాగన్య స్తెకణు 

నా సాతి త్ర్వికచ | కవర్తి ననఘాత్ముని నా 
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నా సాధ్యుని నిత్యు(గాంచి యపుడిట్టనియెకా 104 

విషచితా : నినుంజూడ వేడ్క_గలిగి 
క్ర... శీ 

యరుగుదెంచితి( (బవ్లాదుండండడు నన్ను 

సీమ మహత్వంబు విని విని సీరజాక్ష 
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(తిదశులు పల్కుదురు నృహరి (శ్రీకరమోక్ష 

(వదుంశీక్షించిన నానంగుక 

న. సదయత6 ౬ (బహ్జాదతుల్య సత్పుత్రమణి౯. _ . 108. 

84. నిటని 
య 



ef 

తే, 
ఖ్ 

| మాయుధాంకితు శేషాళ నాది వినుతు 

నారదీయవు రాణము. 169 

తక్కినవారికి నగ్గిరి 
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_మొక్చి_న వారికిని లేదె మోక్షంబరయకా . 109 
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37ర్సొవ్చోటి ముక్తుండై యేంగె వారు 

నచటికినే/గి యత్యంత దుస్తర శాప 
మణ(గి దివ్యాకారులైన యది వ 

లాళ తీర్థము వుణ్యరాశి యాతీర్గంబు 

మహిమ నుతింవ (బహ్మకు(దరంబె ? 
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వాంఘీరేణువు లెగయుతీర్థాంతరముల 

కరిగి రధికారులై విశిష్టాత్మభవులు. 116 

విష్ణుభక్తాంఘి పాంనువులబే వారలపాంను లైరి. విష్ణుభకాాంఘ 

రేణువులచే నణువేని పర్వతంబగు. తదవమానంబునం బర్వతంబేని 

యణువగుం గావున గొన్ని దినంబులు దత్పలాళ తీరంబున నుండి 

తీర్థాంతరంబుల నిరువదియొక్క_ దినంబు నిలిచి పాపంబులం వాసి 
కల్యాణతీరంబున కేంగి తపో విద్యాశీలవయోవి శేషంబులం బెద్దయగు 

రోమళశ మహామునింగాంచి పాదంబులంబడి నిజవృతాంతం బంతయు 

ల విన్నవించిన... - 17+ 

పరమ భాగవతు లేవురుంగల రీమహా 

కేతంబునందు( (దినీద్ధి కెక్కి 

సాత్వికులంబరీష వికుక్ని కుషి రు 

క్మాంగద పుండరీకాఖ్యులమ్మ 

హాత్ములచేం బూజ్యమై యొవ్వ్పె. దమతమ 
కాలంబునందు నీఘనులు వచ్చి. 

యజ్ఞాన వారకంబగు తత్పలాశభూ 

రుహము దక్షిణమున మహిమ వెలసి 

87. యచ్చోట ముక్తులై యేగె. యతిభంగము. 
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తే. గీ, [పబలతరమైన కుహనా వరాహ రూప 
మాత్మ నిడుకొని యర్శించి యతని వలన, 

బూర్వ విజ్ఞాన మంది * యపూర్వ శక్తి 

శుద్ద సంకలు లగుచు( _బసిద్ధి( గనిరి. 116 

ఇచ్చట నవ్యరాదామూ ర్తి భూకాంతకు శోకద్యయంబుపదేశించె. 

ఎప్పుడేనియు థ్ కియోగంబున భజియించిన వారికి నావరాహణిమూ ర్రి 

విజ్ఞానంబుదెలువు, నంబరీషుండు మున్నుజ్ఞానుల నుత్తమోత్తముండు. 

భగవత్సాదంబులయందె యాత్యంతిక సిష్టనిలి పె. భగవత్పరులెవ్వని 

వాక్యంబేని యపుడ దఠింపుదురు. మున్నంబరీషుండు భగవన్నిష్ట 

నున్న విఘ్నంబు సేయ నిం దుండరుదెంచి వ|జంబువై చిన బురందరా! 

గీ, 

జ నా. న 

ఏటికి వె వె చెదవు. గోవిందుని విడిచి యెనన్యుని భజింవ. విష్ణుబలంబున 

నున్న వాండనని భకి కి వరాధీనమానసుండై యారాజు, స్వేచ్చావరావహరూవ 

సేవ గావించె. భగవంతుండతనికి నర్వార్థంబులు ప్రసాదించి శరణాగత 
ధర్మంబు, దత్యంబువలన నెణింగించి 'యట్టనియె. 119 

న్యాస మాహాత్మ్యము 

ఒనర విద్యలకెల్ల నుత మో త్రమము లీ 

వేదవేదాంతముల్ వివిధగతుల 
విఖ్యాత మగు న్యానవిద్య పూజ్యంబని 

చాటి లోకములు (ప్రశంన సేయ 

శరణాగతియును న్యానము సంవదనము న్యా 

సంబు న్యాసంబుత్యాగంబు ననగ ౨. 

సకల పురాణ [పశస్తంబు న్యాసంబు 

పాంచరా[తములందు( (బబల న్యాన 

మళఖిల ధర్మంబులను న న్యానమభిమతంబు 

సర్వనియమంబులందు న్యాసంబు ఘనము. 

నర్భోయత్న ంబులందు న్యాసంబు శుభము 

న్యానమునకంటె(గలదె యన్యతరమొకటి. 120 
తపము శేష్టంబు సత్యంబునకంటెను 

తపమునకంటెను దమముయోగ్య 
మాదమంబునకంటె నర్హంబు శమము శ 

మంబునకంటె 'దానంబు ముఖ్య 

ఖః యాపూర్వళ క క. 95, మూ రికి. 
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మా దానమునకంటె నధికయు ధర్మ మా ' 

ధర్మరహస్యకృత్యమునక ౦టె, 

[(బ్య్మ్రవజనము మహాభవ్యంబు తత్పవ 

జనమునకంటె శస ంబు వహ్ని 

వహ్నికంటెను యజ్ఞంబు వరతరంబు 

మాననము యజ్ఞమునకంటె మహిత తరము 

ఘనము న్యాసంబు మానసగరిమ కంటె, 

దద్విశేషంబు లెంచంగ( దరముగావు. IE] 

నన్ను శరణువొంది యే నరాధివులు వరింతురు వారినే శరణంబునొంది 

హృదయంబులో నుండుదు. మదర్చిత పరులెవ్వరు వారు నిర్భరులు. 

వారి నిచ్చటనేని యచ్చటనేని సనిర్వహింతు.. నర్వదేవతలకు నే 
నుత్తముండనై నట్టు సర్వ కాంతలలో నిందిర యుత్త మయెనయట్లు 

సర్వధర్మంబులకు న్యాసంబె ముఖ్యంబు. కర్మనిష్షవానికి. జ్ఞాననిష్ట 

దగ దాత్మజ్ఞాననిష్ట శరణాగతనిష్టయే ి9యుంశమును( వోలదు. 

(పధానమగుటను మహత్రరమగుట" నకి ంచన్యసారంబున కంటె 

విశ్వాసంబునకంటె కరణాగతనిష్టయందు నా చిత్తంబు [వవర్తి ంపుచున్న 

యది. శరణంబని నన్ను (గొల్సిన నరుల మనోవీథినిలు నిందునకు 

నందేహంబు లేదు. | 122 

నాయందు సకలభారము 

లేయెడ నిల్పునెడ వారి నెజీ(గి నతతముం 

బాయక నే రక్షింతును. 

నాయత మతినిత్తు నై'హికాముష్మికముల్. 12వ 

అనియిట్టు భగవంతుండు వల్క 'నంబరీ షుండు శరణాగతమాహాత్మ్యం 

బిట్టని వర్తించె. నా నలువురి వృత్తాంబులనేకంబులు గలవు. విస్త రింప 

నేర 'సంసార సంతాపాది 'పూంతికి ఓ0నిటననేకులు నివాసంబు 

చేసికొనిరి. కాన మీరు నిందుండి పవి|తులు “1 ండని రోమశుండాన 

తిచ్చిన వసిష్టవు తులచ్చటనుండి పరిశుద్ధు లై సితార ణ్యసనముద్భూత 

తులనీదళ సంచయంబున. నారాయణునారాధించి పరమవదంబందిరి. 
ఇంకంజేయు కార్యంబు వినుండెణింగించెద. ' కలియుగంబున 

89. యంళమును నున్ను. 40. నిట్ట. 41. గమ్మని. 
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మహో[గతరులు పాషండులు *ిముగురు గలరు. తత త ఇపాషండులు, 

వృత్తి పాషండులును, దత త ంవృత్తి పాషండులునన, తత్త్యపాషండులు 

క ర్మంబులు విడిచినవారు. వృత్తి పాషండులు [బహ్మంబిు విడిచినవారు. 

కర్మ (బహ్మంబులు విడిచినవారు తత త్త్యవృత్తి పాషండులు. వారికి కర్మ 

(బహ్మంబులు లేవు. 5 కాకున్న విపరీతంబగుంగాన విక ల్పింపం బడుటం 

జేసి యుపాత్తజ్ఞానమాతంబున వై దికులవలెందొ తురుగాని య. వెదికులు 

దారు కొందరు మధునూదను నన్యదేవతా సమానునింగా( దలంచి 

మీమాంసా కబంధవరులు చెప్పుచుందు. రాహుకల్పులగు వారు శిరో 
భాగంబు సం్యగహింపుదురు. కొందరు. యజ్వాాగణులు యజ్ఞంబుల 

నన్య దంభమూర్తులై దండకమండలంబులచేతనే తమ యోగ్యత మెణ 

యితురు. భగ వంతుండంతర్యామి వాసుదేవుండారాధనీయ పదాబ్దుండు 

వైదిక కర్మంబులొనరింప ఫలంబు గలుగంజేయునని శుతియునుం 

బలుకు నిబ్రగుటకు సక లధర్మంబులకు( జకధరుండు కరయ యుండుట 

యెజుంగక మ్మమ్కియలు నేయు మదాంధులైన విమూఢులైన దుర్తేశికులు 

సాధనాంతరములు గలుగ బోధించుకతనం దితిభవిడిచి. 124 

అహహ నగరాదులందు సర్వాన్నభోక 

అగుచు సన్న్యానులు చరింతు రందు నందు 

మచ్చదుర్వ్భృతి యాత్మలో మెజని బాహం 
అ ఎల లి 
కృత దురాచార నంచార కీర్తి గాంచు. 125 

రాఘవుని యాజ్ఞ సౌమి(తి రణమునందు 

నిందజిత్తునిందునుమ నా యిం|దజిత్తు( 

డతి సహాయంబు తానెయె యవనియందు. 

గలిపురుషు. బాయక చరించు, గలుషవృత్తి. 126 

సమిదాధాన విసర్జిత 

_ తమవృత్తిం బ్రహ్మచారి తతి దిరుగు దిగం. 

తములందు( గెవల తురం 

గమ నిత్య|బహ్మచర్యక లన చెలంగకా. " - 127 

_ద్విజవరులందజును మహీ 
భుజుని నిజాజ్ఞం జరించి భూరిరణోర్వి౯ా 

భుజశ కి © బాటింతురు 

నుజనేతరులగుచు( గర్వ ర్మకాన్యత్వమునక 128 

42. మగురు. 
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కలిమియ యపరాధంబగు. 

గలియుగమున నట్టుగాన ఘనులగు ధన వం 

తులపై రాజులు పాపం 

బులు దలంచి ధనంబుగొండు భూవలయమునకా. 129 

ఎడయక నిజేష్టదెవత 

యెడ జనకుని *యెడల తల్లియెడ గురునియెడ ౯ 

టొడమదుమోహం బింతుల . 

యెడ(గల్షిన యట్టుగా మహీవలయమునకా. 180 

కలియుగ ధర్మము 

*3వ్ర్చుజ్రియు. గలియుగంబున భరతాది విద్యలే కాని వేదశాస్త్ర పురాణా 

ధ్యాత్మ. విద్యలు సంభవింపవు. నవయౌావన దుర్దాంతమానసలై 

యువతులు ముదిసిన యత మామలం ౧ కొనరు, గుణవతులై నభార్యల 

విడిచి. పరదారానురాగంబునం బతులు పతితులగుదురు. ధర్మార్థంబు 

లేశంబేని పా్యతులకు నానంగరు. (పళంసార్థంబుగాని నరకోతారణంబై న 

హరిస్మరణంబు సేయరు. నరక|పదదారస్మరణంబుగాని శూ దద్వార 

పాలక వ్యేతహస్త నివారితులై బాహ్యస్థలంబున నుండు [బాహ్మణు 

లేమి చెప్ప? రాజ సేవోన్మత్తులైనవారు విష్ణుభ క్తి పరాయణులు పల్కిన 

పల్కు_లెల్ల నామష్షేపవింతురు. ద్విజాధములు నారాయణువర్జించి దేవ 

తాంతర 'సేవకులై యుందు. దుష్ట దవ్యంబుచేత దుర్గారాధన [క్రియలు 

హరిబాహ్యులగు నృపద్విజులు పాణిహింనబే( గావింపుదురు. శ్మశాన 

దేవతార్పనంబు (శేయస్కరంబని యొనరింపుదురు. హరిపదం 

బెుంగక యహోరా[తంబు స్వోదరపూరకులై నరులు వర్తింపుదురు. 

సమస్త జగన్నాయకుండైన నారాయణుండు గలుగంగవు లొక్కాక్కు 

నరాధముని వర్ణింపుదురు. స్రీలకు. బాపమతియు నతిక్రైశంబునగు. 

ధనహీనులై న భర్వల వర్దింపుదురు. కులకాంతలు [ప్రమదలై భర్తలు 

గలిగియ నన్యపురుషస్పృహతోొ నుందురు. _ వర్ణన్యుండల్ప 

వర్షంబును సస్యాల్ప ఫలంబునుంగా( గురియు. ఇట్టు నా రమాధథీశ్య 

రుండు తనలీలచేత యాదవగిరినుండి తద్వేతహస్తులు ద్వాపరాంతం 

బునం గలి వురుషుండు వచ్చిన వారింపుదురు. విష్ణుపరాయణులై న 

వారు యదుగిరిశ్వరుని. 'సేవింప( గలరని వర్ణించి మజియు నిట్టనియె. 

181 

తల. మజీయు వేదశా(స్త్ర పురా ణాధ్యాత్య విద్యలు కఠథియుగంబున భరశాది 

విద్యలుగాని. 
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న్మరియించం దురితంబులెల్చ నణ(గుకా సాఇాదనంతుండు త 
దిరి సేవించును శేషరూపమున', దద్దేవుం గృతంబుర్వి వై 

బరగం (దెతను లక్ష్మణుండయి [(ప్రలంబధ్వంసి సన్మూర్తి ద్వా 

పృవెళంగలివేళయు౯ గొలుచు కుంభ ల్రీల యోగీందుండె . 1892 

అట్టుగాన నారాయణుంజూచి మునీం|దులారా : మీరు శేషాననాదె దె్టశ్మ 

ర్యంబు వేగంబునం బొందుండని నారదుండానతియిచ్చిన, బరమ 

సంతోషంబునొంది నారాయణగిరికేం/గ మదింగోరి పుణ్యవతియగు నా 

భా గీరథి తివిక్రమ పాదాంభోజ మధురనంబగుదాని బహుకల్లోల 

విస్తార బంధులయగుదానిం జూచి నావికోపనీతంబై న నావచే, 

దరియించునప్పు డొక్కమహావాతంబు పడమటనుండి వినరిన నావికులు 

గడవసమర్థులుగాక విభాంతులై యున్న మునులు: వ్యానునింజూచి యిది 

తరియింపంజేయమనిన నమ్మహాత్ముండిది భగ వదాజ్ఞయని నావికుల 

మణియుం (బేరించిన వారలు మజియు నశక్తుల మనిన నాదె దెఇపాయనుం 

డీనావ భగవంతుండే నడపు. నదీతరణ - సాధనమ్ము లన్నియు 

గంగలోనే యుండనిమ్మనిన వ్యాస వాక్య [వమాణంబున నన్నియు 

వైచి _పవత్తి వట్టికొనియున్న నానావ తనయంతనె కూలంబుచేరె. 
మునీందులు విన్మయంబంది వ్యాన మాహాత్మ్యంబు గొనియాడిరంత 

వ్యాసుండు వారల కిట్టనియె. 188 

మనల బరీక్షింవ మధునూదనుం డిట్టు 

గావించె నా శిత కల్పళాఖి 

కడు నకించన పురస్కారయు సేయ నా 

కాంక్షించి సేయు నధ్యాత్మళాస్త్ర 

సారంబు లైనట్టి సకల సద్గుణ సంప 

దలకు విశ్వాసంబి తలంప చక 

పాణికి( బీతి సంపత్తి కారణము నం. 

సారపారావారతారణై క 

కారణంబై న ఘనుండాపగా |వవాహ 
తారణంబొనరించుటెంత ? యత డేమి FF 

సేయశక్తుండుగాండు చర్చించిచూడ .. 

నిన్ని వర్ణింపనేల మునీం|దులార 1 . 184 



176 

తే.గీ. 

సీ, 

నారదీయపు రాణము 

అత్తజి నత్తరిలో దిగి 

యు త్తమగురు జహ్ను నందనోదకమున నా 

న త్రములు తీర్ధమాడి మ 

హత్తర కల్మములు దీర్చి రనురాగమునకా. 

సర్యమంతరహన్య (పళశస్తుండైన 

యాదినారాయణుని. దమయాత్మలోన 
నిలుపుకొని వుద్దచిత్తులె నిత్యకర్మ 

' మాచరించిరి వేడ్క. నయ్యఖిల మునులు. 

కొందజు విధిచోదితు లై 
_ పొందిక నొనరిచిరి కరములు విష్యాజా 

రి 2 

కొందజు వైష్ణవులు తదనుకూలత మెజయకా. 
కందళమున( గావించిరి 

ఆంత. 

ల. నలినోత్పల శోభితయై 

తిలకించిన నర్మదానదిమణి నతి ని 

ర్మలశ క్రి గడచి తార 

వ్వల గోదావరికి నేగి వరనియమమునకా. 

వర్తించునంత. 

త త్తీరమున నన్నదాన పరాయణుం 

డతిథి పీయుండను నత(డు విష్ణ 

భక్తి నిషాగుణ పారాయణుం డుంఛ 

వృ త్తియను నతండు వెలయుచుం|దు 

వారిలో నమ్మునివర్యుల(గని యతి 

థి [(వియుండా *తిథ్య దృష్టివూని 

పాటించి నిత్యంబు (వాహ్మణొత్తమ నహ 

[న్రమునకు నిడుదు భోజనము మీరు. 

* ఆం ఇర వ తో 

185 

156 

187 

188 

189 

140 



తే.గీ. 

౮ 

వ. 

తే.గీ. 

నారదీయపురాణము 177 

మద్భృహమున *౪ భు జింపు( డామ్నాయమూర్తు 

లయిన మీరలటంచు నత్యంత నియతి 

ఓకినత (డు (పౌర్థింప వానిపె నాదరంబు 

వదలి యందు ననిరేకవాక్యమునను. “il 

హరిపారాయణవృత్తి లేని భవదీయాగార మధ్యంబునన్ 

ధరణీదేవ భుజింపనొల్ల ము సముదం . త్పీతిమై దేవతాం 

తర మంతాంతర నె సాధ నాంతరము లాత్మంబాయు నవ ఇషవాం 
జు లైన 

కురముల్ వాంధవు లెంచమాకు నతియోగ్యుల్ గారు సంకీర్ణకుల్ . 142 

కరవీరభు కి దెహ 

స్పురణంబు హరించునట్టు సరుషోతమ నం 
వి జ ఇ స్మరణంబులని గృహముల 

నరులు భుజింవంగో నాత్మనా నాశన మదయ£౯ 148 

జి . మేలు దేహంబు విడుచుట మేలు వహ్ని 

శిఖల మగుట శ్రీవతి నసేవలేని 
ఆ ' 

చి 
జడుని గేహమునందు భోజనము సేయ 

మేలుగాదు జనంబులు మెచ్చరచట. 144 

అని యతిథి [పియునింబలికి యుంఛవృతి, గృహంబునకునేంగ సంవ 

న్ను ండనగు ; నాగ్భహంబువిడిచి యతిదీనుండగు నుంఛవ్యత్తి గృహంబు 

నకు నేగి యేమి భుజించెదరోయని యతిథి పియుండు నవ్వె... నంత 

నుంఛ వృత్తి వారలంజూచి వరితోషంబునొందె. లబ్బతుష్టయను పేరి 

తత్పత్నియు | నామునుల నవలోకించి చింతావ్యాకులయె కందమూల 

ఫలాదికంబుల వలనన పరితృ ప్త విం బొందించెదనేశీనకించన నని 

*ఉ5విత్రర్కించునంత. 1A 

అప్పు డిం|దాది దివిజులకై న గోర 

దగిన నంపద *ఉ6గలిగె నత్యంత మహిమ 

సీరబేక్షణ భక్తులు నియతులెందు 

నుండు సంవద లచ్చొట నుండు నిజము. . 146 

ee] 

_ * భుజియింపు.డా 

48. ననుచు(। బా. 
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వ. ఆశ మోవగతంబై న 

తే.గీ. 

ఆ.వె. 

నారదీయవురాణము 

నంపదంగాంచి యుంఛవృత్తి మునీయ్యదులం 

దృప్తి ( బొందించునంత వారు భుజించి సుఖాసీనులె లైయున్న లజ్జించి 

యతిథ్మివియుం డచటికి వచ్చి భయంబున వందనంబు చేసిన పానిం 

జూచి ఏశ్యామి తుం డిటనియె.. 
Cc 

ఉంఛవృతికి దారిద్య మొన(గనేమి 

గలదు మందిరమున ? నని గర్వ వృత్తి 

నగితి మము(జూచి వరమవైష్టవుల యింట( 

గమలగేహ వసించుట కానవై తి, 

(్రీనారాయణుండుండంగ 

దీనాత్ముని వేండుకొనుట *"దీవించినక 
ల్పానోకహ ముండం:గ మది 

యానక శాల్మ లిని( దలచి “కియాచించుటగుకా. 

నారాయణు(డుండ దురా 

చారుల( గొల్పుట నుధాబ్ధినంగతి మదిలో. 

గోరక లవణాకరసీ 

మారతి విహరించుటలు [కమంబున(దెలియ౯ా. 

మాధవాంఘియుగము మజచి, వేజొక్కని 

రక్షకుండటంచు [భాంతివడుట 

న్వర్ణదీతరంగజలమ్మగమున నుండ 

మరుమరీచికాంబు మగ్నులగుట, 

హరి(దక్క_ నితరు నొక్కారు 

శరణంబని తల(చు బెల్ల సారతరంబై 

తరిగలుగ భిన్న కుంభాం 

తరమున నదిదా(ట నాత్మదల(చుటగాదే! 

కమలావిభుండు దొరక 

నమరాధము నొకని (జేరి (పార్థించుట యు 

తమ చింతామణి క9దారక.గ” 

నమితములగు చిరిపిజాల కాశించుటగుకా. 

47. 

49. 

దీపించిన(గ. 4రి. యాశళించుటగున్. 

దొరకిన. 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

158 



ఆ,వ. 

ఆ.వె, 

తే.గీ. 

తే, గీ. 

తే గీ. 

ఆ.వె, 

తే. గీ, 

నారదియపు రాణము 

మధువిరోధి గలుగ మానవునల్పుని 
నడుగ (జూచు టెల్ల నవనియందు 

హాలికుండు వార్షికాాభంబు మజచి నీ 

హారవారిధార లడుగు నట్టు. 

మహిమతో. (దివికమస్యామి దీవీంచ( 

దగునె యన్యదేవతా భజనము 

కామగవి జగ త్పకాశ మై కనువట్ట( 

బొదుగుగల వరాహింబిదికి నట్టు. 

హరికి నవమాన మొనరించి యన్యునొకని 

దేవతయటంచు గొలుచుట దిపముండ 

నంధతమసంబు భేదించు నంధునకును 

మించు ఖద్యోతకాంతి గావించునట్టు. 

వాసుదేవుండు గలుగ దేవతల వెంట 

(భాంతి. దిరుగుట శర్రరాపానకంబు, 

జవి గొనక యూసర షత జలకణములు. 

[(పచుర మైయుండ జిహ్వ వై రుచులుగొంట, 

పద్మనాభ సమాశయపరుండు గాక 

యన్యదేవత బలుమాణు నా|శియింప( 

దలంచియుండుట బర్బూరతరువు నీడ 

నంచరించుట చందనచ్చాయ (బాసి. 

అంబుజాక్షు నాత్మయందు నిల్పక యధ 

 మాధముల( దలంచు టరయ(దం|డి 

నాతి ధనమువిడిచి నరుండు స్వప్నాగత 

నిధి గృహంబునందు నిలివికొనుట. 

ఆదినారాయణుని. బరమాత్మ6 బాసి 

పరుని. దలంయట కర్పూరతరువు విడిచి 
లాంగలీకంద భక్షాభిలాష వృత్తి. 

బూని తిరుగుట గాదె యీ భూతలమున, 

179 

154 

155 

156 

15 

158 

159 

160 



180; నార.పియపురాణము 

తే.గీ. వరమ పూరుషు నిజసేవయాని నీచ 

తే.గీ. 

cfr 

తే.గీ. 

దేవతాంతర సేవతో. దిరుగు బెల్ల : 

మధురపుం| డేక్షురన రుచి మజచి దుష్ట ee డ్ 

మైన 5)ద్సేరండకాండంబు లందుకొనుట. .. .. . - 161 

జడు(6డు సంక ర్షణవదాంబుజములు మచి 

తామనపు దై వ సేవతే దనరియుంట 

యమృత మై యున్నయట్టి దివ్యాషధంబు . . 

మాసి హాలాహల (పీతి మరగినట్టు . . 162 

(పద్యుమ్న సేవా[పపత్తి వాటించక 

రాజనదేవతా వూజనంబు 

సేయుట యి తడి చెంగటంగని కన 

కంబుమీందం (బేమ గనక యుంట | 

సంకర్షణ స్తోతజాలంబు విడనాడి 

జనుట నమూఢాత్ముండు సచ్చూతఫలరసం ' 

బానక వేమువై నాసపడుట 

యనఘు ననిరుద్ధ(గొల్వక యన్యదేవ 
తలను గొల్చుట (ప్రస్తుత స్తన్యముడిగి 

యయ్య జాగళకుచదుగ్గ మాసపడుట 

వినుము వి పయద మున్నునే ననఘుండైన. AE: 

వసిష్టా శమంబునకు నేగి 'యధ్వళమాతురుండనైన_ నారాక విని 

యరుంధతిం బిలిచి వసిష్టుండన్న పానంబుల శమంబు దీర్చుమని 

నియోగించిన నమ్మ హాఫాధ్వి వచ్చునెడ. నొకమహానది. (ప్రవహ్తింఫ 

మరలి తద్భృత్తాంతంబు విన్నవించిన వసిష్టుండె ననాది [బ్రహ్మచారి 

నైతినేని మార్గంబు చూపెడు నిట్టని పార్థింపుమన నప్పరమ పావనియు 
నట్టనె కావించిన న తరంగిణి మార్గంబు' చూపిన వచ్చి నాకు నన్నం 

వొసంగి చనుచో( గల్లోల భీమార్భటే. మరలం ' [బవహించిన మరలి 

నాకు నెణింగింవ నేను 'నిత్యోవవాసి నగుదునేని మార్గం బిమ్మని. పలికిన 

యట్టన పార్థింవ మార్గం బొనంగనేంగి భర్త ంగాంచి వుతులం గనిన 

నీవు ్రహ్మచారివెళతివి ? నద్యసారంబున నా చేతన. భుజించిన 

శ న 4 

| శ్ f 
[| చేంరండ. 
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విశ్వామి[తుం డెటు నిత్యోపవాసియయ్యె ? నని యడిగిన వసిషుం 

డిట్టసియె. న. 164 

నియమంబున నస్వభార్య నియతండనై యుక్ర .' 

కాలంబుననె రతికేలి నలివి 

యుండుట మటినాకు యు క్రంబు |బహ్మచా 
రిత్యంబు జగము చక పొగడ 

గాధిపు తుండు కమలాధివభ క్రి 

షాపరాయణు(డు ని గాంచి 

జాత్యాశయ నిమిత్త సత్క-ర్మములు పూని 

వీత దోషముగ నైవేద్య మొసంగి. 

యదియు ననిషేధకా లఅంబునందు€ గృష్ట 

యనుచు గోవింద యనుచు. బరాత్మ యనుచు. 

. బతి కబళమును నుడువుచు( 'బరిభుజించె 
వాని నటుగాన నిత్యోపవాసి యయ్యె. . 165 

అనిన నరుంధతి విని హర్షించె నట్టుగాన హరిభ క్రిలేని నీ గృహంబున 

భుజియింవ న ర్షంబుగా దుంఛవృ తి భక్తుడు గావున తద్భృ హంబున 

భుజియించితి మనిన విశ్వామి త వాక్యంబులు విని యతిథ వీయండా 

విశ్వామి తుం బైళంసంచి సాత్విక వృత్తి, వహించి చనియె నంత నమ్ము 

నులు గోదావరీ తీ తిరంబుననున్న హరిణంబులు. తమ్ము నీక్షించిన యంతనేె 

విమల హృదయంబులంగా( జేయుచు హరిణంబులుం దాముం జనించని. 

166 

అక్కడ వీరధ్యజుం డన . 
నొక్క-మహా వీర వైష్షవోత త ముడురున - 

మ్యకి ర్తి శాలి యిచ్చెకా నం య. 

జొకగ్రాంబగు కనకరత్న వ గ్రవటంబల్. ee 167 

అవిగొనుచు వారలు. 68 

నారాయణున కర్పణమునేయ నరుగుచోం 
బశ్యతోహరు లుగపౌరుషమున' 

గదియ వచ్చినవారి గాధివు తుండు ద 

కిణకరంబున నీవేసీంచె నజవి = 
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నపుడు నహ్మసనంఖ్యా తిబలోద్దతుల్ 
భటులుదయించి యుత్క_టనిజా స్త్ర 

సమితి నోర్చిన ధరాస్టలియందు నొరగిన 
గాధయు మహిమ దద్దనులు మెచ్చి 

యద్భుతంబంది కొనియాడి యతులతుంగ 

శృంగ మండల మండిత చితశాఖ 

శాఖకావృత మై యక్షసాధ్యసిద్ధ 

దివ్యపర మైన యదుగిరి తెలివిగాంచి. 169 

దూరంబున నానిర్జర 

వారంబులు (మొక్కనున్న వరమౌనులు (శ్రీ 

నారాయణ పద సేవా 

పారాయణు లభిలలోక పావనమూర్తుల్. ఫం 

ఇది పరమధర్మంబై నయది యని హరిధామంబుంగని [మొక్కి యా 
శె లంబున నధివసించి నే తామృతపానంబుగా సిరిక్షించిరంత. 171 

ఆ నగరాజి మధ్యమున లక్ష్మేకళా 

భ్యంచిత మై వియదంతరాళ 

సంవారకానేక సాలాభిరామమై 

నానా మహిరుహోద్యాన లక్ష్మి 

గనువశై నిరుపమాకలిత నిత్యోత్సవ 

ధ్వజ సమావృత దిశాంతమయి కాహ 
శీ భేరి దర మురళీ మర్దళధ్వాన 

కలిత మై జయశ బ్ద మిళితమై [ప 

కంసకామ్నాయమోష భాన్వరము సౌధ 
పౌధవిన్యస్త దీపికా సముదయంబు 

నైన యొకవురి. గనిరి తద[గసీమ 

నమ్మ హామును లత్యంత హర్ష మొదవ. 172 

ధవకళాతప|త చామర 

వివిధ శ్రీ వి స్తరిల్చ శృతద్వీపం 

బువలెం గనుగొను గీర్వా 

ణవరుల కానందరనము నల్లడల( దగకా. 178 
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అంత నమ్మునులు కల్యాణ సరోవరో 

దకమున మునింగి యత్యంత నియతి. 

బౌర్యాహ్నిక కియల్ పాటించి యానంద 

మయ మధ్యముననున్న మధువిరోధి 

నాదిమూ ర్తి నిరామయాకారు సౌందర్య 
వరనుధావార్థి. బావన చర్మితు 

ననువమశ్రీ లలితాంఘి సరోజాతు 
రత్న మంజీర విరాజమాను 

హైమ పరిధాను( గౌమ్షేయ కాభిరాము 

జఠరమధ్య విరాజిత సమ్యగుదర 

బంధు నాతురబంధు శోభన సువర్ణ 

మణిమయాంగదు ఘనభుజా మహితు న్వహితు. 

శ్రీవత్స వై జయంతీ 

శ్రీవిలన దురన్కు_ నతి విచి|తేతరభూ 

షావారధామునీశ్వరు 

సేవకమందారు దేవసేవిత చరణుకా. 

జలజ గదా చ|కాద్యు 

జలు విలనద్వదన కమలు సంస్ఫారిత దృ 

జ్నలినద్వయు నతులతరా 

మల చారుకపోలభాగు మహితా భోగులా. 

ఘనరత్న మకుట శోభనుని నాపాదమ 
స్త కళాసౌందర్య సారవీచి 

కాలంఘన క్షమ కావితావ లోకను 

నిగమాంత పూజితు నిత్యనిత్యు 
పద్మావధూమణీ భాగ్యాధిదేవత 

పశ్యజ్ఞనామృత పారణంబు 

మూరి, మదామ్నాయ ముఖ్యాంతరంగంబు 

సేవక సందోహ జీవధనము 

183 

174 

175 

176 
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సకల నియ సార్థిహస్త గత "ఫలము. 

నభినుతించి భజించి నృత్యంబు సలిపి 

యనమఘులై చేరి వీరధ్యజార్య దత్త " 

5! విత్ర మంతనివెదించి బత్తి _మొక్కి-. | 

సర్వ కర్మనిర్మ లులగు నమ్మునులు, నువర్ణంబు రత్న ంబులు నంబ 

రంబులు రాజార్హ ంబగు నాసనంబులు చామరంబులు ఛ|తంబులు 

చందనాది నురభి, దవ్యంబులు నంగీక రించిన గల్యాణతీర్థంబున నా 

కుమారులు పరమభథకి నారాయణు సేవించిన వారలంజూచి యా 

దయారసాంబుధి యేను సం పతిం టొందితి . మిమ్ము (గాంచి థ్ క్తి 

సంభాంత సర్వాంగులగు, భక్తులే నాకు ధనంబు.. ఏను. గృపారన 

పరవశుండం న్స్పయు ఖ్ క్రిపరాధీన భక్తులు భకి క్రి పరాధీనులు భక్రియు 

మృత్పసాదంబునం బుట్టిన యది. మత్రభావంబు భక క పారవళ్యంబే 

కాని యితరంబు లేదు. ఏను మీతో జాసి వెకుంఠంబున నుండనొ లై. 

ఇచ్చటనేని వక కుంఠంబునవేని మీతోంగూడి వరి రింవుదు, నెపుడు మీర 

లిందుం డధికారావసానంబున వై కుంఠంబు నొందెదరు. వింధ్యార ణ్య 

వానంబులగు నీ హరిణంబులు దూరంబుననుండి వచ్చినయవి. ఏనికిం 

బరమపదంబు కృవసేసితిని. (పభావంబు పీకే యగు భవదన్యయంబున( 

బశువులు సుర దుర్హభంబై న పరమపదంబు నొంది. తృణచర్వణంబు 

చేసి మద|గంబున సంచరించి కల్యాణతీర్ణో దక పానంబుచేసి మాతృ 

సృన్యపానంబు సేయండు గాన నిది వై కుంఠవర్ధనంబను పేరి స్థానంబున 

ప్రాజ్ఞుండేని పామరుండేని పశువుబేని పక్ష కుబేని నన్ను జపించిన వారు 

వె కులఠంబు వృద్ధింబొందింతురు. ఎవ్వరు కళ్యాణతీర్ధంబునం దానంబు 

చేయుదురు వారికి సహస గుణితఫలం బప్పుడె కలుగు నొక; గ్రాభేనువు 

నేని కల్యాణతీర్థనంయు తుండై యొనంగిన( గోటి పదాన ఫలంబులగు. 

మజియు 'దర్శిదుండై న విష్ణభక్తునకుం గల్యాణతీర్థతీరంబున క్నేతంబొ 

సంగిన( దత్ కేతరేణు సంభ్యాతంబులగు వతృరంబులు స్వర్గంబున 

వసియించి యీప్పితంబు లనుభవించి యంతంబున . నన్నుంగలయు' 

గాకున్న భూమియందు సార్యభాముండై వుట్టి ““విదప నన్ను ంజేరు 

నెన్నంటికి వాని విడనాడ. కల్యాణతీర్థ తీరంబున బాహ్మణ భోజనం 

విడిన గాల తయంబున( జతుర్ముఖుండగు. క ల్యాణతీర్థంబున వస్త్రం 

బొసంగిన శ్రీమంతులై ముయ్యేడు. తరంబులవారు సంసారం బుద్ద 

_ రింపుదురు. | కల్యాణతిర్థ తీరంబున ధనం బొకనికింజాలు నట్టానంగిన' 

51, వితమంతయు నటని వేదించి (మొక్కి, '(యతిభంగము) 
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గ తల్బాంతరంబున, గుబేరుండై జనించు; ఆశ్వంబెని' 'న్యందనంబేని 

గజంబేని కల్యాణతీర్ధ తిరంబున నిచ్చిన స్వారాజ్యం బనుఖ వించి 

స్వారాజ్యంబు నె నొందు. . అచ్చట మౌక్తికంబు లొనంగిన ముక భేద 

బాంధవుండై హారాలంక కృత వక్షస్కుండె తారావథంబు ' నొందంగ 

లండు. కల్యాణతీర్థ తీనోంబున( గాంచన వికారంబేని రజత .వికారంబేని 

యొసంగిన నాచందతారక ంబుగాం యై జం|దలోకం నొందంగలరు. 

కల్యాణతీర్థో ద! కంబు ఘటంబునందెచ్చి నజ్జనుల కిచ్చిన వారి వీతృ 

గణంబులు రృవంటొందు.. 'కల్యాణతీర్ణసన్ని థి బాలకుల కధ్య 
యనంబులు సేయించిన వక్తలై ధన్యులై మేధావులైన వెక్క_ండు 

వుతులం గందురు. ఎవరు కల్యాణతీర్ధ లీరంబున 'నధ్యాత్మ విద్య 

యువదేశింపుదురు వాత మత్సహాయంబై న యువదెష్టువదంబు 

నొందంగలరు. కల్యాణ తీర్థ తీరంబున( దిలదానంబు చేసినం బాపంబులు 

తిల పమాణంబులై "నాశంబునొందు. కల్యాణతీర్థంబున ( గనకాద్య 

లంకృత కన్యాదాన౨బు( గావంచిన ధరణీ తలంబున ధనధాన్య 

సంవ పన్ను ండె పుట్టి శ్రి) భూ న్ా సంయుక్తుండైన మత్పదంబు: బొందం 

గలదు. కావున మునీంమలారా: ఇచ్చటనే యుండి నన్ను సేవింవుండని 

పలికి నారాయణుం శానందమయ. సంజ్ఞింతంబగు విమానంబునందు 

రమతో. గూడియుండెనని నారదుండు పలికి న న మునీందులు హర్ష ంబు 

సొందిరంత .. er “7g 

త 

యాదవాచల మాహాత్మ్య మరసి యతుల. 
భక్తి పఠియించి వినువా(డు భగ వదిష్ట 

తము(డు వాని గృహంబున( మలగేహ 

వెలయు నాపుణః ఘనుని యవిద్య తొలంగు. 179 లి 

*యదుగిరి మహత్త్య మెవ్వని 

సదనంబున నుండు వాడె నత్తమం డతి నం 

పదలాయువు నారోగ్యము 

సదమల'మతులైన' సతులు సకలము గలుగుకా. 7 180 

నకల జనేషప్ఫితారములు చాల నొనంగుచు నర్యదేవతా 

నికర కులాధిపత్యమున నిల్చి 'రమారమణుండు యాదవా 

ది కుహరసీమనుండి వినుతించిన వారికి నిచ్చువేడ్క. నం 

[ఘకమల సేవనాధిక పరిస్పుట రాజ్యరమా విశేషముల్. 181 

+ ల one 
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మ. _ బలివిధ్వంసి పదాంబు జాతముల నద్భ క్రికా నరుం డెవ్వ(డా 
తులసీవర్భ మొకానొకప్పు డిడినకా దుష్టాంతరంగ [కియల్ 

ఫలియించుకా భజియింవ ము క్రిపద సోపానంబులం బోపుచో 

వెలయుకా నందన కల్పభూజసుమనో వృష్టిచ్చటల్ మించుగకా. 16౯2 

క. పటుభక్తి యాదవాచల 
తటమున వరవేదఘోషతత 'కావ్యాద్యు 

తట నాదము విని యుద్భట 

పటహధ్యని(గడను బరమవదమున కే(గుళా. 158 

గీ. _ నిఖిలభవనైక రక్షాతి నిర్నిమేషమ( 
డైన యదుగిరి భర్త యొకప్పుడెని 
కనిన వారి నిజాననకమల గంధ 
కలన వైకుంఠవిభుండు స్వాగతము పలుకు. 184 

గీ.  దైవయోగంబుచేత నేధార్మికుండు 
_యాదవాదిని క్షణమెని యధివసించు 

సకల కాలంబును వసించు శాశ్యతముగ( 

బరమపురు షైక గోష్టి నా భవ్యమూర్తి. 185. 

క. ఇది విని యదుశైలం బా 

స్పదమున ఘనవితరాగవర్యులు చిత్సం 

పద నిల్చిరి లక్ష్మీధవ 

పదముల శెషాశనాది పరిషద్లో ష్షికా. 186 

ఆశ్వాసాంతము 

దాం చాణూరాహ్వయమల్ల హల్రక మదస,ంబేరమా కంసని 

ర్చాణూరస్త మతితృపాలనకరా|గాఘాత లక్ష్మీ వధూ 

మాణిక్యాభరణాభిరామ యతిరాణ్మందార భూజాత (పా 

మాణిక్య స్ఫురితాత్త బోధ చతరామ్నాయాంత మాయాంతకా : 17 

క. అ/కూరవరద యదుకుల 

చ్యకేశ్వర లక్షణా వశంవద ధా|తీ 

దక *వినిర్యహణోత్సుక 

చికింసా : ధుర్యవా[గుచిర మాధుర్యా : 188 

51. కాహద్భుత గాట్. 

58. వినిర్వపానోత్సుక, 
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కవిరాజ విరాజితము_ 

దళిత రసాదర సాదర పోషిత 

ధర్మనుతాది వృథాజ మహో 

ఖల వదనాశన వాశనికల్ప ఫ 

ణాకృత ధీక్సృత చంకమణా 

కలశ పయోధిశయవభు సన్మణి 

కాంతికిరీట సమించిత పే 

శల సురసామల సామల సన్ముఖ 

సన్నుత సంతత ధన్యగుణా : 189 

గద్యము 

ఇది శ్రీమత్క_ం౦జర్హ కొండమాచార్య 
౧ 

పాదారవింద మిళశిందాయమాన చెన్నయామాత్యవు[త 

కశ్యపగో[త పవ్మిత శ్రమదల్హాడు నరసింహ (పణీతంబై న 

నారదియ పురాణమునందు( దృతీయాశ్వానము 

58. మవోఖిల వద నానన వాళనికల్ప ఫ ణాకృతధీక్ళత యతి (1) చం[కమణా! 





a 

తే.గీ, 

క. శ్రీమన్నా న గ్నజితీ పే. 

మామోదాంభోధి పూర్ణిమాంబుజ హరను 

తామ నుత నూత కృత్య భి 

ధాముహు రాఖ్యాత పుణ్య దాక్షిణ్య గుణా! 

a 

We 

అవధరింపుము నైమిశారణ్య వాసులగు మహామునీం|దులకు నూతుండు 

మజియు నిట్దనియె. మున్ను మాంధాత వసిష్టు నడిగిన యేకాదశ్లీ 

(వతంబు మీకు నెజీంగించెద వినుండు. 

ఏపున శుష్కాార్ల్రములౌ 

పాపేంధనకోటులెల్ప భన్మము సేయన్ 
. .టీపించు! వహ్ని. యెయ్యది 

తాపస కులనాథ : తెలువు దయతో మాకున్ 

మూడు లోకంబుల మునినాథ నీ వెజుం 

గని యది లేదు నిక్కముగం దివిధ 
కర్మ నిశ్చితము విఖ్యాత్సిమైనజ్ఞాత .. 

కలుషంబులంచ శష్యాములు ఖాత 

కలుషంబు లార్దముల్ గా విన్నవించితి. 

వార కక్క. నతీత వర్తమాన 

భ్లావికాలోచిత పా పేంధనంబు లే 

' వహ్నిచే నడ(గుం బావన చర్శిత 

యనిన హరివాసరము నియతాత్మ మనుజు _.._ 

డువవసించి హరి భజించి యుచితభ కి 

గాంచి నిఢినెల్ట( దామేలుకాంచి ధనము 

జూదరియు( బోలె? బాతక సోమ మడ (చు. 

వి 
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వినుము రాజెం్యదా ; ఏకాదశీ నముదృవానలంబుచె జన్మశతోద్భవంబు 

లైన పాత కేంధనంబులు భస్మంబగు. హరి దివసంబువంటి దివసంబు 

లేదు. హరి వాసరంబున నువవసించు తన కనేక 'దేహంబుల పాపంబు 

లుడుగు. హరివాసరోవవాన మోడశాంశంబునకు నశ్వమెధ 

నహ్మసంబులు వాజపేయ శతంబులు నమంబులు గావు. హరివాన 

రోపవానంబున నేకాదశేందియ కృత పాపంబులన్ని యు నాశంబు 

నొందు. హరివాసర నసమంబుగా( బాపంబుల వలన రక్షించునది 

యొక్క-టి లేదు. ఒక్కొక్క. వ్యాజంబున హరివానరోపవాన మాచ 
రించి దండధరునిం జూడ (డు. స్వర్గ మోక్ష పదంబును, శరీరారోగ్య 

కరంబును, సుకళత నుపుత లాభకారణంబునుి నగు. మజియును 5 

కురు గంగా కాశీ పు 

ష్క్లర రేవావేణికా వికరన తనయా 

సరయూ గయాది తీరము 

లరయన్ నరియనంగ దగునె హదిదినమునకున్ . 6 

కిఅవనీ నాయక! కల్లులో కుల కనాయాసంబునన్ నే(డు వె 

ప్టవధామం బువవాన జాగరము లిచ్చంజేయ నేకాదశిన్ 

సవిశేషంబుగ మాతృపక్ష వితృవక్ష "న్వ[వియాపక్ష వం 

శవతంసంబులు వార్తగా బదియు మోక్షంబందు( దానుం దగున్. 71 

ఏకాదశి చింతామణి 

యేకాదశి కామధేను విందమహీజం 

బేకాదశి మోక్షపద 

మేకాదశి వేదమార్గ మేకాదశియే.. : 

ద్యాదశ్యుత్సవ మాచరించు నరు(డు ద్యద్దోశ్చతుష్కంబుతో ( 

గాదే నాహిత దివ్యవాహన ముతో, గౌ శేయవస్త్రంబుతో 

నాదిత్యుల్ గొనియాడ నాహరివురోదంచన్మ ణీ వేదికన్ 

మోదంబందుచునుండు వైష్టవ సభాముఖ్యుల్ [వళంసింవంగన్, 9 

1. చేవాంబునం బజావంబు లుండు 

లి. (“ను లేదు.) 
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హరివాసరోపవాసాం 

తరమున జన్మాంతర ముల. దరలని పాపాం 

తరములుక్ జననీ గర్భాం 

తర విణ్మూ |తాది లిప్పతయు( దొలంగుధరన్. 10 

ఈ [(పళ్నంబె నైమిశారణ్యవాసులు వ్యాసశిష్యుండగు నూతునిం జూచి 

మహాభారతంబు మొదలుకొని యష్టాదళ పురాణంబులు నీవెఅుంగనివి 

లేవు. వెదళాస్త్రపురాణన్మృతులందు లేనిది యెద్దియనులేదు. కావున 

సర్వుంబును నీ వెణుంగుదువు. మా హృదయంబుల నింత నంళ 

యంబున్నది. తతృంశయంబుదీర విస్తరంబున నెటింగింవు. తిథి 
(పాంతంబున నువవసింపవలయునో ? తిథిమూలంబున నువవసింప 

వలయునో ? అందు దేవపితృ కార్యంబులకు నువయోగించినయవి 

యెజింగింవవె! యని యడిగిన నానూతుండు శౌనకాదుల కిట్టనియె. 

తిధ్యంతంబున దెవవితృ హితంబుగా సువవసింవ వలయు. తిథి 

మూలంబున( బెతృకం బాచరింవ?వలయు. 11 

తిథి ఫల నిర్ణయము 

. సాధులా ద్వితీయ షష్టియష్టమి భూత 
తిధి హరి దివసముల౦. దెలిసి పూర్వ 

విద్ధయెన దాని కివిడువనగు( దివర్గ 

కాంక్ష లువవనింప6 గాదు ధరను. 12 

వానిగా( (భాతి సాంవత్సరిక దశమి 

పౌర్ణమానీ దరశిభవ్యతిథులు 

వూర్వ విర్ధములైన బూని 'నీయంగం దగు 

నటి సేయకుండిన నతండు ఘోర 

నరకంబులందు నానావిధహానియు 

'నంతతిచ్చెద మత్యంత దురిత 

దౌర్భాగ్యముల' జెందు( దప్పదు మున్నంచు 

ద్రైపాయనుండు తథ్యముగ6 బలికె. 

౦౨-౩6౯ ఈ 

న 

యని శెౌనకాదు లడిగిన నా నూతుం డిట్లనియే. . 

వలయునని". 

విడువ వలయు (దివర్ష 
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PK 

నారడీయవు రాణ ము 

వలయ నాదిత్యు( డుదయించు వేళయంచు 

నింతయేనియు( దిథి గల్లెనెని యదియె 

పూర్ణయగు 8క్సుదయము. బాసి పూరయెన 
రు రా 

యదియ వూర్ణయ కాంజూడు6(6 డనఘులార :. 18 

. పారణంబునకు మరణంబునకుం. దత్కా అతిథి. క ర్రవ్యము- వైతృ 

కంబునకు న స్త్రమయనస్పృక్రైన తిథి కర్తవ్యము. వెతృక కర్మంబున 

కుదయతిధి (గాహ్యంబుకాదు. కావున మౌహూ ర్రికులవలన( దిథి 

" శోదంపవలయు. తిథి [(బమాణంబులు సూర్యచం దులు. పూర్వవిద్ధ 

న 

యెన నుపవసింవ6 దగదు. స్నానపూజనంబులు యామ చతుష్కంబు 

వర్షించి దానకర్మంబులన్నియు శర్వరీ 10ముఖంబున( జేయవలయు 

నిది యుపవానవిధి |పకారంబు. 14 

ద్వాదశి యల్పమయిన నరు 
శోదయమున లేచి స్నాన హోమార్చన దా 
నాదిక ము సేయందగు ణా 

వెదజ్ఞుల కెల్టి ధర వృత్తి యనంగ న్. 15 

శుద్ధి దయోదశి నత 

ర్మోద్దతిం దారణ 11యొనర్చి యురుధాత్రీ ద దా 

నోద్దత బలమున్నత య 

జ్ఞోద్ధరణ బలంబు మనుజు డొందుచు నుండున్. ౨” 16 

2అదిగాన ద్వాదశి యల్పమయినను స్నా 

న వితృతర్పణము లెన్నంగ నాడి 

జరవి తద్ద్వాదశి సాధింవవలయు సా. 

ధింపకుండిన మహోదీర్ణవర్ణ 
శిహానియు నిజధల్మహానియు నగు నమ 

గ్రముగ నస్నాత నరన్యతి గతి 
భూరిదోషంబులు పుట్టిన నణంగించి 

వర్తించు శ్రీహరి వాసరంబు 

9. 

10. 

ll. 

12. 

18. 

నుదయమున బాళ 

ముఖ౦బున సీయవలయు. 

యొనర్చి యట ధా(తీచా | నోద్ధత ఒలమ 

న్నత బలము య : క్షోద్రరణ. బఒలంబు 

అదిగాన ద్వాదశి యల్బ మైనను స్నాన; పితృ తర్పణము లెన్నంగ 7 నాడీ ' 

హోలిద నిజధర్భ పోనిదయగు నమ 



తే.గీ. 

నూలు రథములు మున్నూజు దాసులు భద 

గజ సహ్మసము తురంగ మవరాయు 

తము నవమణి నియుతంబు జాంబూనద 

నిష్కకోటి నస్యనిచయశాలి 

శ్రాల్రి సుకష్నేత యోజన శతంబును ధేను 

గణములు దివ్యాంశుక ము లసంఖ్య 

ములు భూషణ స్తోమములు పల్పకులమేయ 

ము లవుశు యొతకముగ నొనంగి 

కనకమాలినిజూచి యో కన్య నీ మ 

నంబులో నున్నయది నమ్మ దంబుతోడ ' 

వేడు మిచ్చెద ననిన నవ్విమల గాతి 
యతని సత్యంబు. బలికించి యప్సుడనియె. 

పత్రిక మై మొన "హమమాలినికి కుశుడు. 

123 

142 

శ్రీరాముడు నారా ధించిన శ్రీహరి అర్బామూర్తి నొనంగుట 

తే.గీ. వెలయు హరిదివ్య మంగళ విగహంబు 

" రామచం[దార్పితంబు త్రదృవ్య మొకటి 

యది సమర్పించితేని నాయాత్మ (గల్లు 

కామితములు ఫలించు నిక్క_ముగ (దం (డి. 

అన జనక తనయ వాక్యము 
మనమున. జింతించి కుశుడు మధునూదన మూ 

ర్రిని( దతకీర్తి నతుల శో 

భన విస్పూర్తిని నిజాత్మభవ కర్పించెకా. 

148 

144 

ఇట్లు రుశుం డియ్యవలసినవి యెల్ల నిచ్చినం బుచ్చుకొని యదుభూష 

ణుండు యదుశేఖర కనకమాలినీ 'కన్యానమేతుండై పురంబు వడలి 

చనునెడ వెదకి వెదకి మున్ను రాజు లడుగ వచ్చిన కుశుం డంగీక 

రింపక వితృవచన పామాణ్యంబున( దద్యదుభూషణ పుతుండగు 

యదు శేఖరున కర్పించిన( ద దాజులు రోషంబున( దత్కన్యాపహర 

ణంబు గావింప( దలంచి మార్గంబున. 145 
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నవమి నభన్య కృష్ణ తయోదకి మాఘ 

పంచ దశమియును బావనములు 

[గాహ్యంబు శుక్షపక్షమున, బౌర్వాహ్నిక 

మాప పరాష్ట్రాక ము గాహ్యంబు కృష్ట 

తే.గీ. £0వక్షమున నయనము దినభాగకంబు 
నంక్రమణము షోడశాంశంబు నదియె 
నిది యెజింగి బుధోత్తము లెల్ల నకల 

దానములు సేయవలయు ననూన మహిమ. వి 

తే.గీ. ఉత్తరాయణ ముడిగి నూర్యుండు వేగ 

దక్షిణాయనమున కేగు తజి మెలంగు 

మధ్యకాలంబు విషమమై మహి జెలంగు 

నదియె ము _క్షక నామధేయము వహించు. 24 

మ. తిథి సాంవత్సరికోవదేశ మున బుద్ధిం జాలకోధించి సు 

వథిత శ్ర సీ నుపవాన మున్ననగు. ధర్మంబుకా శుభంబుకా మనో 

రథముల్ సద్రతులుకా, మహాదురితచర్యం బూర్య సంవిద్ధయా 

2విత్రిధియందే యువవాసమున్న ( గలదే తేజంబు పుణ్యస్థితుల్ . 25 

తే.గీ. ఉత్తమోత్తమమైన గంగోదకంబు 
నందు నురబిందు మాతంబు నందెనేని 

యతి పవిత్రంబుగాని యట్రయ్యె దశమి. 

హరి దినమున గళామా, త మంటెనెని. 26 

తే.గీ. ఉభయపక్షముల మహోత ముండగు రుశ 

కేతు. డఖిల దనుజవాతి యాత్మ. 

బంగి సన్ను తింవ( 'బూర్వ విదములెన 
ధ = 

తిథుల నువవసింవ దెలి పె మున్ను. = 2 

19. వంచదళశమియు నివి పావనములు 

20. వకమున నయనముందిన భాగకంబు 

వీవీ తిగియం డీనువవానముం గలచె కేజంబు పుణ్యస్థితుల్ 

N-13z 
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తర్మింపంగ నకాలద త్ర మపా[త 2లీద 

త్తం బనత్కాలదత్తంబు కోధ 

దత్తంబు పూర్వవిద్ధ తిథిద త్తంబును 
చ్చిష్ట దతృంబునుక£ి* శితజనై క 

దత్తంబు పతితదత్తం బేకవస్త్ర తా 

దత్తంబు జలవరదత్త మగ 

కీర్తన దత్తంబు కేవలానురజన 

వీతికరంబు ధ్యాతీస్టలమున 

నట్టు గావున విద్దమౌ హరిదినమున 

2కనుపవసించి నం బూర్వపుణ్యోత్త రంబు 

లణ6గు వృషలీపతి యొనర్చినట్టి శాద న 

కర్మమును బోలె నకలలోకములు నెజుంగ. “28 

చకధర నామకీర్తిన న్నవన భజన 

జప దత్త హృత స్నాత సవన 2ముఖ్య 

ములును బోవు. దిథినివేధమున మహోద్భ 

టాంధతమనంబు సూర్యోదయమున. టోలె. 29 

ముదిసిన మగనికా యౌవన 
మదవతులై యున్న సతులు మనసిజ కేలికా 

గదియని యట్రనె వేధా 

స్పదమగు తిథియందు ధర్మసంఘము దొల(గున్. లీ0 

అనిన విని బుషులు ్రీభగవదారాధన [క్రియ విస్తరంబున నెణింగింపు 
మెందున హరి (పనన్నుండై నమీహితంబు లిచ్చుననిన నూతుండు 
భక్తియే |పధానంబు. భక్తియుక్తుండై జడుండేని భగవంతుం బూజిం 

చిన( గైశంబులణంగు. తృష నొందినవా(డు జలంబున( దృప్తుండైన 

కరణీ( “బూజించిన మా త్రనె హరి పరితోషంబు నొందు నిందునకు( 

బాపనాశనంబగు బుషిగౌతమ సంవాదంబు నందునై న రుక్మాంగదో 

పాఖ్యానంబు విన్నవించెద వినుండు. ప్ర 

లి. 

24. 

25 

26, 

ద త్తంబు సత్యాల ద త్తంబు 

| “ను” లేదు) 

నువవసించిన పూర్ణ 

ముఖ్యములు వోవు తిథిని వేధమున 
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తె. గీ. 

ఖ్ 

cm 

తే. గీ. 
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ఏకాధదరీ మాహాత తము 

జగతి రుక్మాంగద క్షతీశ్వరుండు ధర్మ 

పరుడు గల డొక్ష రుడు విష్ణు భజనళ క్రి 

ఘనుడు తచా ్పక్రహన్తునిగాని 'యన్య 

దేవత భజియింపండు రాజ తిలకు6 డెలమి. లవ 

చాటించెకా &"మదహా స్తి వెం బటహముచ్చైర్దోమైయుండ ది. 
గ్యాటుల్ ఘూర్జిల నానృపాలకు(డు గర్షద్దుర త శేణి ను 

ద్దాటించెలా హరి వాసరంబునను భుక ంబెవ్య(డాశించినన్ 

దాటింతుకా జటులాసిచే నతని మస్తంబంచు నత్యుద్ధతిన్. 88 

అష్టవర్షాధికుండైన ఐ వాం డెవ్యండేళా 
బదియేండ్లదా(క నా పద్మనాభు 

దివసంబున మదీయ దేశంబున భుజింవ. 

దగదు జననినెన( దం|డినై న 

దార పుతాప్త బాంధవులనై నను బట్టి 

దండింతు 28నిటల జోరదండనమున 

నెటీ(గింపు( డివుడు మహీనురోత ములకు. 
.. జాహ్నవీవారి మజ్జనము సేయ, 

డబ్బనాభ కథాలావ మాలకించు.. 
డనుచు నేనాడు వచనంబు లాత్మ (బూని 

నడచు మామకునకు నతినవ్య రాజ్య 
భోగ మొనరింతు మత్తపావూర్ణ మహిమ. 94 

.. అని వక్ట వత్షంబుల గృష్ట వ వక్షంబుల( బటహంబు (మోయించి రిక 

ఆ రాజచందు. డిటువలె 

ల భూర్మివతనిష్ట నడవ బురుషులు న్ర్రీలున్ 

= సౌరివురిం జేర రెన్నండు. శ 

శౌరి వురియ కాని పుణ్య సామర్థ్యమునన్. బ్ 86 

వ్యాజము చేసెనేని( బరమ పావనంబగు. ద్వాదశి సాధించెనేని హరి 

మందిరంబు( జేరు. మణీయు లి? 

వ్ 

28. 

మదవాస్తి పై వటవా 

నిట చోరదండనమున 
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హరి వానరమున( గుడిచిన '. 

పురుషుల కిలలోని పావములు (పావించున్ 

హరి వాసరమున( గుడువని 

పురుమల కిలలోని పుణ్యములు పావించున్. 95 

వైెమనన్య మందె వైవన్వతుం డంత( 

జ్మతగుప్త లేఖ్యప పత లిఖిత - 

దురిత .వుఖ్యరివ్పడు 29తుడుపులు వడిరి త = 

దిసషు ఫమ్టుదివ న మహిమ వింతకాదె | 89 

హరి లోకమునకు నేంగంగ 

సురవురమును యమవురంబు శూన్యంబయ్యెన్ 

సురమునికి నారదు( డొయ్యన 

నరుదెంచి కృతాంతు (జూచి యప డిట్టనియెన్. 40 

. చితగుప్తుండు నున్నాండూ! చిన్నవోయి 

నరులు పావనులై రి సీ పురమునందు 

యాత నాకందములు బొంద వనఘ ధర్మ 

రాజు $ యిది యెంచి చూడ. బి|తంబు గాదె !. 41 

అనిన రుక్మాంగద క్షితీశ్వురుం డేకాదశీ వతంబు సేయచుండ నీ 
రాష్ట్ర ంబులో( జాటించ నట్టనే నరులు వర్తి చ దన్మ హత్త్యంబున 

మల్లోకం బిట్టయ్యె. |బహ్మహత్యాది 'పాతకాన్వింతుడై న సింహంబువలె 

నున్న వాండేను కాష్టమయుండనై యున్న వాండ; నేత కర్ణహీనుండునుం 

. బోలె, సంధ్యాహీనుండై న ద్విజుండునుంబోలె, స్రీజితుండై న 'పురుషుం 
డునుంటోలె౧ బమదావతి యగు షండుండునుంబో లె. నిర్విజణ్ఞుండనై 

యున్న వా డ, నిటువంటి లోకపాలక తంబు విడిచెదనని [బహ్మ 

లోకంబునకు నేంగి యెతత్తార్యంబు విన్న వించెద. స్వామి విత్త ంబను 

భవించి స్వామికార్యంబునెడ నిర్వ్యాపారుండై యున్నవానికి నరకం 

బగుం గావున ee nn 42 

లిం, 
80. 
81. 
లివి, 

తుడువులు వడియె ద | ద్విష్టు .దివన 
మహితు వింతకాదె. 

నారద్యు డొయ్యని యకు చెంచి. 

చిన్నబోయి 

(“ని కొట్టి వేయంబడినది) 
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ఆ.వె, 

తే.గీ. 

నారదీయపు రాణము 

అనుచు నిట్లు పలికి యంతకుం డంతకు.' 

జితగువ్రు లట్ట చేష్టలుడిగి 

చితగువ్త( డాలసీంపక వెంటిరా.( 

దోవ నరిగె నారదుండు దాను. 4g 

అంత . 4&4 

మూరా మూర్తజనంబు గొల్వ నిగమంబుల్ చానయె తజ్జగ 

త్కర్హృత్వ [పపితామహత్వముల నోంకారాఖ్య మై హంనమై 

యార్త[త్రాయకమై స్యయంభువయి తుర్యంబై కుశాంకంబునై 
కీరించందగు నొక్క_ తేజము ికిశ్వ భో దీ థ్రంబు ఏక్షింపుచున్. శద 

స(క)ల దివ్యులు' దిగీశ్వుర లోకపాలకుల్ 

వ్మిగహంబులు దాల్చి వేదములు వు 

రాణంబు లఖిలశాస్త్రములు నాకృతి(బూని 

జలధులు నదులు కాసారదిర్హి, 

కా కూపములు తటాకములు దేహములెత్తి 

యశ్వత్ధ ముఖ భూరుహములు మూర్తి 

మంతంబులై సానుమంతంబు లాకార 

ములతో నహోరా[తములును బక్ష 

_ ములును మాసంబులును వర్షములును కదనువుం 
బొంది సత్క -ర్మ ములు బంధములును మేను 

లమరి సత్వంబును రజంబు/ దమము. జాల 

. నంగములు దాల్చి సేవించు నంతలోన. . _ 46 

.: శాంతరూవంబులు ఘోర వికార రూవంబులుం బరివెష్టింప నమ్మహాో 

విభుని సమ్ముఖంబున విన్ననై మొగంబు వంచికొనియన్న దండ 

ధరునిం జూచి నబానదు. లిట్టనిరి. . 47 

.. దండధరుం డితం డధికదై న్యముతో నరుదెంచె నిమ్మహో 
ద్దండుం డధర్మమన్న, దెగు ధర్మము గల్లిన నిర్వహించు. (బ 

హ్మా(0 )డములోని మానవుల కందరకుకా నవువ రి గాన ని 

ట్రుండ క్షణంబు. తీరదు. మహోద్ధతి నీచ్చటి కేల వచ్చెనో 2 తీరి 

శుభో శ్రేజంబు 

. , చనువులొంది 

నమవర్తి గాన యిట్లుండ 
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చితగుప్తుండేల చితధర్మాదర్మ 

పతికలు లిఖించి పట్టుకొనండు 

విన౧ గనంగరాని వింతలు వుష్టెనో _ 

నాకమునకు హ ఎత జనాక మునకు 49 

అని యచ్చటి జనంబు లాడుకొనుచున్న నమయంబున విరించీ 

పాదా[గంబుల నికృత్త మూలంబగు సాలంబునుంబోలె వాలి [తాట 

తాహియని కన్నీరు తొరుగ నమ్మార్జితపటుండనై తి నని విన్నవించి 
ని శ్చేష్షితుండై యున్న సభయందు నొక హలాహల శబంబు వుటె; 

6ఠు గ టి ఠి 

మణియు Fr : 50 

స్థావర జంగ మాత్మక నుశస్త జగద్వలయంబు సీతండే 

కేవల బాధశగీనొంచ నవ కీ రికి రోయక యొంచె నట్టివాం 

డీవెత నుండె సత్యమగు నెన్నిక కాకిట గాధబాధజేం 

గావె యనేకబాధ లన(గా జనతాఘనపావీమారుటల్. 5] 

అని లోకుల్ నభనాడ నా వరుణు, డొయ్యకా వారి వారించి యా 

తని దండానతు శ్యామపీత నిజదొర్దండంబుల౯ా లేవ నె 

తి నవీనో త్తమపీఠివై నునిచి యెంతేవేడ్కతోం గాంచి మ 

న్నన గావించి. (పళంనచేసి యతినూత్న పితితో నిట్టనున్. 2 

తే.గీ. ఎవ్వం డవకార మొనరించె నెవ్వ( డిట్టు 
జాధగాంజేసె మార్దిత వటునింటేసి 

యెవ్వ. డొనరించె నర్షంబు నెణులో( బలుగ్రా. . 

నబ్దజుండు సీ మనోదుఃఖ మవనయించు. “లలి 

. అని వరుణుండు పల్కిన శమనుండు కృతదుఃఖ శమనుండై వీతా 

మహు వదనంబు. జూచుచు నిట్టనియె. . FF ర్శ్తీ 

స్వామి ! శ్రి తేజంబునంతయ. బోయె 

గంతకంచను మృతియైన మలు 

[ప్రభుధనంబు భుజించి (వభు నియోగో చేక్షం . 

గావించు నాతండూ కాష్టకీట _ 

లి6. 

లగ, 

Ca 

నొంద 

పావ మారునే 
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తే.గీ, 

నారదీయవు రణము 

మధిపు కార్యము తప్ప నాచరింపుచు6 (బజా 

[దవ్యంబు భుజియించు తద్దురాత్ము( 

డబ్ద శత[తయం బనుభవించు ననేక ' 

నరకంబు లేలిన ధరణి నాథు 

కారంమంతయు మజచి వికార మొంది శ్రమే 
మత్తు.డై యున్నయట్టి దుర్మానుండందు 
నఖిల శకికినిరయంబులును |బళయాంత మైన 

_ ననుభవించు స్వకీయ కర్మానువృ త్తి. 

తే.గీ. స్వామి కార్యంబు విడిచి దుర్హాలు( డాత్మ 

కార్యమున నున్నచో. మూషికత్వమొందు 

ధరణిలోవల( గల్వ్ప శ త్మతయంబు 

శమలనంభవ : మీ యాజ్ఞగాదె యిట్లు. 

భూనాథు కార్యమంతయు( 

దా నింటనె నెయుండి భృత్యతతి చేర్చిన ౮ య 

' ట్లౌ నను నియోగి అపావం 
బాని మహోత్క-ట బిడాలమై జనియించున్ 

56 

ర్ 

కావున. మీ యాజ్ఞ యుల్రంఘనము సేయక యింతకాలంబును బుణ్య 

కర్మంబుల( బుణ ణ్యంబులును, బావకర్మంబుల( బాపంబులును ధర్మ 

వేదులగు మునులతో విమర్శించి తత్తతృలం బనుభవింవ( *0జేయు 

నాకు నింక శ క్యంబుగాదు వినుము. 

ధరణివై రుక్మాంగద క్షమాధీకం డే 

కాదక్లీ (వతదీక్ష( గెకొనంగ( 

జతుర బ్రివర ్రంత జగతిలో( గల జను 

లా్యావతమంతయు. నాచరింపలణ' ' 

బాడయ్యె నడు నా పట్టణంబంత యు 

నితర ధర్మములు లేవెవ్వి దేవ 

పూజయు నిజవిత్ళ. పూజయు భూసుర 
పూజయు( జేయరు పుణ్యతీర్థ 

88. 

89. 

40, 

నిలయంబులుము 

పావంబూని 

"జేయ 

58 
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తే.గీ నరణిణానరు యోగంబు సాంఖ్య యోగ 

మనంగ *వినరెన్న (డేని స్వాధ్యాయమైన 

హవనకృత్యంబు, *2జేయరు దివిరి వారు 

హరిపదము( గాంచి రిట్ట నత్యద్భుతంబు. . 59 

వ. మనుజు లేకాదశీ వతంబున( బితృవితామహులతో, 'బరమపదంబందు 

మెంత ? వారి ఏితృగణంబుల( వితృగణంబును బరమవదంబు 

నొందిరి. మాతామహులట్టనె వర రమపదంబు నొందిరి. వీజవి శేషంబున 

థార్యాపక్షంబువారు నట్టన పరమపదంబు నొందిరి. మల్జివీతుడిచి 

యెవ్యరు చేసిన పుణ్యపాపంబులు వారలేయనుభపించు వారలుగాక 

యితరుల కేమి కారణంబు ? జామాతృ వుణ్యమాహాత్మ్యంబున భార్యా 

పక్షంబున కిట్రర్లంబె 2. ఈ నియోగంబునేనొల్ల. యజ్ఞతీర్ణదానయోగ 

నంయోగంబుల నిటువంటి సదతిలేదు. థా తీఫలాను లివ్వలై వాంఛ 

లుడిగి, రనభోజనోద్భవ వాంఛలు విడచ వి భష్టకర్ము లేని హరి 

లోకంబు. గాంచిరి. గళరజ్ఞు బంధ నంబుల మద్దూతలు దెచ్చినవారల 

హరిదూతలు ?షంచికొనిచనిరి. ద్వాదశాదిత్య' తీ వతావ. దుర్గమం 

బైన మన్మార్శంబు భగ్నంబయ్యె నెమివిన్న వింతునింక ద్ర) 

సే, హరిపదంబున కేంగు నధ్వ్యంబు తీభువనా 

ర్పితమైనయది విమర్శింవ నిసుక 

చల్రిన రాలదు జనులచే నీలోక 

మ్మపమాణం బగమ్యంబనంత_ 

మద్భుతం బింతింత యౌననయారాదు 

గణుతించి చూచిన ఖల్వశంఖ 

పద్మకోట్యాగముల్ బలసి కాపురమున్న 
నిండదు తజ్ఞనమండ లంబు 

తే. గీ. మతి సుకర్మ న్గులును వికర్మన్థ్గులును బ 

వితులపవితులును రమావిభుదినంబు . 

నందు నువవాన మొనరించి యందుచుం[దు _ 

.._పరమధామంబు తన్మహిపాలు నాజ్ఞ. 61 

41 వినంజెన న్న రజేని 
“శకి. జేయరు దేవవారు =. 
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కట 

నారదీయపురాణము 

ధరణీనాథుండతండు తన్మహిమచేతం దండనీయుండు గాః 

డురుతేజంబున వేయవత్సరము లిట్టుర్వీతలం బంతయున్ 

బరిపాలింప భుజాచతుష్టయముతో భర్మాంశుక (శ్రీలతో 

గరుడా రోహణలీలతో. గనిరి తత్రైవల్యధామోన్నతుల్ . 

. అతడు ధరనుండెనేనితరా గ వృత్తి 

ధారుణీలోక మాపరధామమునకు. 

జేర్పుం/గలండీవు నాకు నిచ్చిన (సిద్ధ 

దండపట మణంగించె నుద్దండ మహిమ. 

అరులం జ్యేష్ట విభావసుండు వలె దీపాకారులం జేయండే ! 

నరుడా మూఢుండు పుట్టనేమిటికి నన్యాయాత్యు (డై మాతృదు 
ల్భరగర్భాంతర దుర్గ నిర్భరణ నిర్భాగ్యుండు, శ్రీజన్మవి 
స్పురణం బట్ట నెకాదె క్రీర్తి విభవంబుల్లేక వర్తించిన్. 

విద్యాబల సంపద నన 

వద్యంబై వితృకులంబు వన్నెకు నెక్కుం 

జోద్యముగా. జేయని సుతు 

లాద్యరజో రోగమగుదు రాజననులకున్. 

ధర్మార్థకామములయిడ( 

గూర్మి మదికా విడిచి పాతికూల్యస్థితిచే 

దుర్మాదత నిలివిన దు 

ష్క_ర్ముని మణి మాతృ ఘాతిగా నెంతు  రిలన్. 

. వీరనూనమాఖ్య విలసిల్లె రుక్కాంగ 
. ర 

దకత్నితీశు! గన్నతల్రి యొకతె. 

మల్లివి [ప్రతాప మార్జనం బొనరించి 

యాత్మజుండు జగము లాకమింవ... 

ర్ర్2 

6లె 

64 

ఈ. CI 

66 

67 

ఇట్టే రాజులు నడవరితండు మత్పటవోని గావించి పటహానిశ 
మాషంబునుం జాటించి యేకాదశ్నీవతంబు నడుపుచు నున్నవాఃడెట్ట 

నోర్తునని విన్నవించిన విదించి యిట్టనియె. ను. ..68 
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మ. ఇదియే చోద్యముగాంగ భిన్నమతివై యిట్టాడుచున్నాండ వా 

పదచో సద్గుణ మొక్కచోంగలుగ, దాపంబందినం బాతకం 

బది యంచుకా మరణాంతికంబు న్మృతిమాతానీత చ|కాంకన 

త్సద మాసు. వత మావతంబున కసాధ్యం బెద్దియుం గల్లునే 2° 69 

తే, గీ. అవనియందు శతాశ్వమెధావ బృథన 

మంబు గ్బష్ష సకృ్రత్చణామంబు జనన 

మందు, దిరుగదశాశ్య మెధావబ్బథము 

సేయువా(డిందు జననంబు. జెందం డరయ. .. 70 

క,  *ికురుకాశీగంగాదిక - 

వరత్రీర్జాంతరములందు వలనౌనె గతుల్ 

హరియను నక్షరములు రెం 

డురుగతినే నరుని జిహ్వ నూనిన యట్టన్, 71 

ఆ. వె. శ్వపచియగునది మజి రజస్వలయునై న. 

బూనిక వశి నురామాంన భోజియెన( 

దద్దిజుండంతమున హరి(దల(చి వూర్వ 
పావముల బాసి ఓతద్దివ్యపదము( గనరె: 72 

స్త్. ఉచ్చరించినమా[త నొనగూర్చు( గెవల్య 

మువవసించిన సీకో యున్న ముక్తి 

హరివానరమున జనార్జనుం బజొగడి వం 

= దనము గావించి తత్క-థలు విని [వ 

తం బాచరింవ వత్సరములు పదివేలు 

గంగా తరంగిణీకాండ వూర 

మున నవగాహించు పుణ్యంబు (పావించు 

మాకు లోకములకు మధువిరోధి 

తే. గీ. జనకు( డేకాదశీ |వతశాలి( జూచి 
యీర్ష్య సేయుట దుర్చుద్ధి యంత భాగ్య " 

కీలుడవు నిన్ను బంధించి చేతిగదల. 

జూర్జముగం జేయరై రియోనూర్యతనయః: ౨ 9 
48. కురి కారీ 

44. తద్రివ్యపదము, జెందు. 
ది 
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న్ యె, 

తే. గీ. 

నారదీయవురాణము. 

రాజి హితుల. గాంచి రాజులకంపెను( 

దేజ మెసంగ భక్తిం దిరుగండేని 

ఉరగ ర్నియెనతదధి కారిని వారలు 

నిగహింతు రొక్క నెషము చూచి. ౨ గీ 

. రాజహితులు సాపరాధులై నను వాది 

దండనంబు సేయందగునె వనుల 

వారికెల భూమి వలభు సత్మప 
లు (వరి 

4కివార నిరవరాధు లైరిగాన. FF 75 

దండ్యులయ్యు ను విష్ణుతత్స రులు పరులు 

దండు లెన్నండ గారయో దండధర!: య. 

జాండ గర్భంబునందు నుద్దండ మహిమ 

వారి బంధుల(గా( జూడవలయు నెతింగి. ౨. 76 

“'మద్భక్తు(డైన నాభా. 

స్యద్భక్తుండైన సీకు సాహాయ్యక మె 

శినద్భ క్తింజి నెదను ముర. 

జీద్భక్తులు సేయ మాన్న' జెల్రదు మాకున్. oo TT 

సర్వుదేవతలకు భగవంతుండాఢ్యుండు. భగవద్భక్తుల. నిగహింప( 

దగదు. ఉభయపక్షంబులయందు ద్వాదశివాసరం బొక్తొక్త వ్యాజంబు 

చేతనే సాధించినవారు నీకవమానంబు చేసిన నేను నిర్వహింపళ కుండ( 

గాను. శక్తుండనై వచ్చితినేని స్వరూవహాని యగుగావున( దద్భక్త 

విరోధంబు సేయ 'వెజతు ననిన( గృతాంతుండు విజ్ఞాతకృతాంతుం డె 

యిట్టనియె. tn 78 

సీపాదములు గంటి నీరజోద్భవ నాకు 

నిటువంటి యధికార 'సంకంాలు 

హరివాసర | [వత మాచరింపక యుండ . 

నరసి యా రుక్మాంగదావనిశు . 

శీర్, గర్వియగు తదధికారిని .. 
46. వారు 

47. మద్భక్తు.డెనయాథా!। న్వద్భక్తుం డైన 

శర. నద్భ క్రిం జేసెదను 



తే.గీ. 

తేడ. 

తే.గీ. 

నారదీయవు రాణ ము. 

నన్మద్విరొధి నత్యంతాంత రాయముల్ 

గల్పించి. కలచి భగ్న, ముగ దద్వ. 

తంబు దప్పించిన ధన్యుండనై గయా 

విండ|పదుని యట్ట పెంపు గాంతు 

నేతదాచార నిరతుల నింతనుండి 

చూడవెజతు హరిసితి చూడ్చు_లొక 
థి 1 

వ్యాజమున నుచ్చరించిన నణలగు మాతృ 

గర్భబాధలు మత్సురి( 7 గాన( డెవుడు. 

నారదుండును గూడి విన్నపము సేయ 

దండధరు. డంతకంతకు దెన్యమంద 

నతని మన్నించుటకు సీరజాననుండు 

చింతతో నుండినపుడొక్క_ కొంత తడవు. 

అలికాంత సంచల దలకాంత యలకాంత 

యలకాంత కాంతలు నాత్మ( గలంగ 

నవ్యభూషణ భూషణంబై న న రూవరెే 

ఖా విలాసంబులు గల్లి మెజసి 

నిజమనో జాతయె నిత్యవి[భాంత మ 

నోజాతయె పూర్ణలేజమంది 

రుచిర విదుమల తారుణ్యంబు తారుణ్య 

మునుబూని మోహంవు మొలక యనగ. 

నున్న గమలాసనుఃడు చూచి యొజవు నెజివ 
మానసము కొంత గిలిగింతవూన( (బబత్య. 

వాయ భయమున నిజన్మేత వనరుహములు 

భాసురజ్ఞాన భరమున మూసికొనియె. 

(బహ్మ మోహినీదేవతను బుట్టించుట 

జననీ తనూజాన్నుషా  భాతృజాయా గు 
రు [వియరాజ ఫీరువులతో న 

రాగమై తగు నంతరంగంబున! 'దలంపవ 

రాదు; నరాగమై పాదుకొనిన 

తలి 
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తే.గీ. 

తే.గీ, 

ఆ.వే. 

నారదీయపురాణము 

చూవులనేనియు( జూడరాదిటైన 

నరకంబు, శ్యపచియా నాత్మ, నాత్మ, 

జింతీంపరాదు తతా)-ంతల(, గాంచి చి 

తృక్షోభ మందిన తన్మహాదు 

రాత్ము నాజన్మకృతపుణ్య మప్పుడడ (గు 

ద|త్ప్సనంగం బొనర్చిన. దశ సహన 

జన్మ సుకృతంబు లన్నియు సడలు నట్టి 

సుకృతములు వోవ నాఖువై వోణినుండు. 

అది గావున. దద్రాగంబు వలదు; మతియు 

. తనయునకు( 50బది రెండేండ్లు దాంటినపుడు 

జననికేనియు నభ్యంగ నమయమునను 

బాదము లొసనంగ€( జనదు నం|పాప్ర పూర్ణ 

ఏ2 యావనోత్కటుండై నచో నాడనేల ? 

షష్టి వత్సర ములు దా(టి చనిన జనని 

నుతున కభ్యంజనము సేయ శుభతరంబు 

శాటి దొలంగిన నభ్యంగ సమయమునను 

జనని యంగంబు వీకింప(జనదు నుతుండు. 

ఏబిత్ర లి వృద్ధయెన., దరుణుండై నను వృద్దు 

డైన నాత్మజుండు నిజాం ఘోోలంట 

- నవనియందు నిడల నభ్యంజనంబున 

నానరు రౌరవము తదు భయమునకు. 

కరచరణంబులు దక్కం 

దరుణీమణి పుతకునకు దక్కిన యంగాం 

తరములు మూయక చూవిన 

5*వరట | క్రిమి పూర్ణయగుచు(బడు నరకములన్. 

50, 

క్1. 

కల్లి, 

ర్కి, 

ర్ర్శీ 

బదియు శెండేండ్లు 

యౌవనోత్కటు( డై నచో నెంచనేల. 

తలి వృద్ద యైన తరుణు(డె. నను 

లిడ6€గ 

బరిత క్రిమి పూర్ణ 

62 

68 

64 

85 

86 

87 
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పాదశౌచంబు స్నాన మభ్యంజనంబు 

తత్స్నుపా హస్తమున( జేయ(దగదు చేసె 

నేని యా పాపశీలుని మేను దొల(చు 

కూటముఖ కీటకంబు లజోభ్యశ క్రి. . 88 

అదిగాన సాధిలాషమాననంబున స్వనుతనేని ఏక్షించిన( బతితుండగు. 

రుచిరనాసావిలాసనంబగు వృటువ మొగంబు శ్రేష్మాగారం బనియు, 
మేను వసా మెధశ్చర్మ మాంసావృతంబై న యస్టి పంజరం బనియును, 

నయనంబు ల[శుబుద్బుదంబులనియు, స్త ననంబులు మాంన|గంథులనియు, 

జఠరంబు మలమూ[త వూరంబనియు, జఘనం బుద|గమాంన ఖండం 

బనియు, గుహ్యం బపానవాయు జుష్టమ్మాతం బనియు, జంఘలు చర్మ 

భస్రికలనియు, నాభి నరకకూవం బనియు; నంగుళవితానంబు మాంన 

కణికలనియు వితర్కింపక నరుం డిట్ట వ ర్రిల్లడు నని విరించి వివరించి 

ధైర్యం బవలంబించి యా బాలికం జూచి యిట్టనియె. 89 

మననునకుకా మదనమోహ మాయా మహిమల్. 90 

అనిన నమ్మాననకన్య నవ్వి యవ్విరించికి (మొక్కి యిట్టనియె. 91 

సకల స్థావర జంగమాత్మక జగజ్జాలంబు మదూవరే 

ఖకు మోహింవకయున్నె *నీవు నెదలో' గంజాతనంజాత భా 
వుకముల్ గోరెదరేని ధర్మ గణితవ్యుల్ భవ్యు లాత్మస్తుతుల్ 

(పకటన్సూ ర్తి నొనర్చిరేని నరక పాప్తుల్ గదా మీందటన్. రిని 

నిట నృజించితి విట బనియేమి నాకు. _... రిల 

క. _మననున( దలంచిన యట్టనె 
జనియించితి శుభవిలాన నంవద నిన్నే 

మన సునయన కల్పించితి 

వ. 

మ. 

తే. గీ. అయిన గార్యనిమిత్తమే నబ్బజాత : 
చెల్లు నాత్మ శ[వశంనలు చేయ, నకల 

మోహమూలంబుగా నీవు మొదల నన్ను 

5్ర్, నీవు నొదలో కంజూంత సంజాత భావుకముల్ 
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మ. నను వీక్షించి యచేతనంబులు మహోన్మాదంబునం *”జ్ జొక్కూూ( జే 

తన వస్తు వజముల్ గలంగవె ! సముద్యచ్చా్యన. నిశ్వాసతం. 

జని యిట్టంటిన జోద్యమె, యువతి ఏక్షావర్ణనా భేలనన్ 

జనియించుకా వతభంగి నంగి హృదయాసంగంబు లెవ్వారికిన్. 94 

మహ్మాసగ్గర. 

వితత భూచావముక్తా వితథ కళిముఖే 

వీక్షణో | గాశుగంబుల్ 

ధృతి చిందకా ధీరహృద్భి త్తి తికలు పలుమజుకా' 

దీటి నాటించ(గా, ను 

ద్దతి, దానెందాంక వేడందను కనవత ముల్ . . శ 
ధైర్యముకా అజ్జయు౯ ద 

క్షతయుకా దేహే హేరద్రియన్వద్ధతయ వినయముకా 

. సర్వమ మర్త్యా? కుర్విన్. 95 

మ. సరిగా, బోలురు చందబింబమని యోషావ శ్రబింబంబునే 

సర “సుల్కికావ్యలనత్భ. విత్వ విభ వైశ్వర్యంబునకా మూఢులై 

ధరపై దానికి నెవ్వి శి భూవిలననోద్యద్వి[భమాపాంగభం 
గుర ఎఇాదరహాన మోహనకళాక వప్రసాద స్థ సితుల్. 96 

శా. బారా! జవ్వని ౩ మోహనా ంగి భళిరా హో ముగ్ధముగ్లో కి థా 

మారత్న ంబని. మాటిమాటికి మదోన్మత్తుండు" చింతించి యా 

సిరేజానన క్రేళికి౯ 69 మలయు( బూన్కిం గంతుండేంచంగ, వి 

ద్యారూపంబగు. మంత్రదేవత తదంతర్యామియుం బోలుచుకా. 97 

క్ర తావక నురనర వర్గము 

నే. వెతలంబెట్ట నేర నీక్షించి మదిన్ 

భావించి గారవించినం 

బూవుంబోండులు కలంచి పోవరె వేగన్.. ల్ ్్లిలి, 

oo 

56. నని పీకింది 

57 జొక్కు. చేత వస్తుల్ (వజముల్ గలంగవె  నముద్యర్య్వాననిళ్య్యానతం, 

“58... కావుష్టలు : నత్కవిత్వ 

59. భూ 

60. మలయ, 
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వ. అది కావున నేకార్యంబునకు నన్ను నియోగించితి వానతీవే యని విన్న 

వించిన విరించి యిట్టనియె. 99 

ంశొ సత్యమాడితి (వె) యసాధ్యమె నీకు నీ 

భువన తయంబు, సీ వూర్ణశ క్తి 

మచ్చిత్త మేని, నీ మాయంజిక్కదె ! ఘన 
జ్ఞానాంకుశ మున నిశ్చులత నిలిపి 

నాండం౧గాక, వయోధన నిధానమైన నీ 
రూవ కళాలక్ష్మి చూపి యాడి 

పాడి విలాస సంపదల మించిన మనో 

జాతుండు నీకు దాస్యంబు నేయు 

తే.గీ. మెజయ చ్రీవ్యక్తు లెల్ల నిర్మించినాండ ( 

గాని యిటువంటి రూవరెఖావిలాన 

విక్రమన్ఫూర్తు లొక వింత వింత లయ్యె 

నింతి । నాకైన శక్యమే యి(క సృజింవ. 100 

వ. అని బహూకరించి యిట్టనియె. 101 

(బ్రహ్మ మోహినికిం గర్హవ్యం బుప దేశించుకు 

తే.గి. అవని విదిశావురంబేలు నతిబలోద్ధ 
తాంగదుండైన యట్టి రుక్మాంగదుండు 

వరలె నంధ్యావశి యనంగ వాని భార 

సుదృఢ సంధ్యావళీ సదాస్తుత చరిత. 102 

సీ 6ఆ రాజ సుతుండు ధర్మాంగదుండను వా(డు 

తం|డికంటెను మహౌదార్యగుణము 

నందధికుండు నాగాయుత బలశాలి 

ధరణి. (బసిద్ధ [పతాప హే? 

శమ ధరాదేవత ఘను( డాత్మజనకు. డా 

ఢథ్యుండు జంబూద్వీవ మొకటి యేలె 

నితడు నపవ్వద్విప వితతధా[తీ మండ 

లంబెల నేలు శౌర్యంబు మెజసి 

61. ఆరాజ నుళుండు 

N-14 
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62. 
N-14x 
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తండివాక్యంబు లేశంబు దాంటండతుల 

ధర్మశీలుండు మాతృశత|తయెక 

తత్సరాశయు( డన్యకాంతా విమోహు 

డమ్మహామహు మహిమ శక్యంబె పొగడ. 108 

ధర్మ|వధానుండైన యారాజు మందరాచలంబునకు( దురంగంబు నెక్కి 

రాంగలండు. నీవు నచ్చట నుండి గీతంబున మోహంబు నొందించిన 

హయంబు డిగ్గి గిరి నితంబంబున నిన్నుం గవయునెడ నీ దారనయ్యెద 

నుదారాః నా మాట యొక్కటి చేసెదనని శవథంబు సయుమని భమ 

యించి దశిణకరంబు( గైకొని కొన్ని దినంబులకు సురతాంతతాంతా 

త్ముండై చొక్కినయెడ నగి వూర్వుశ పథంబు(దలంచికొని తచ్చవథంబు? 

బాలింపుమన నతం డంగీకరింపననియే నిన్ను బాసి నిముసంబు 

నోర్య; దళ మ్యేకాదశీ ద్వాదశీ నిశా త్రయంబెల్ల నెడంయాయుదు (నను 

యౌవనో పేతయై నుముఖియైన న్వభార్యం గవయక సర్వాకాంక్షి) 

యగు దురాచారుండు నరకంబు లొందు. (శాద్ధకాలంబు లందేనియు 

నుపవిష్టు లై ద్విజులు భార్యానంగ మంబు( గ్ కస్ట ననుభవింపందగు 

నండని టోధించిన నీ (వతంబు మానండేని నిజధృత కరవాలంబున 

ధర్మాంగద శిరోనిక ర్తనంబు చేసి మదుత్సంగంబున. దచ్చిరంబు 

సిలుపుమనిన.( [బాణనముండైన పుతుని హింసింప(డు. బాహ్మణ 

వాక్యోపదేశంబున హరివాసరంబు విడుచున్టెన( బూర్వుమార్గంబునం 

దిరుగుచు జనులు యమకింకర పాశ బద్ధు లె యమాంతికంబున 'కేంగెదరు. 

రాజును సత్యంబును నిలువుకొనC( దనయుని హింసించెనేనియు న శేష 

కల్మషంబులంబాసి పరమధామంబు( జేరుననిన విని యా కమలలోచన 

తండ్రివి, యాత్మ జనై న నాకు స నెయ్యది నామంబెట్టు మందరంబున 

కేగుదు ననిన. మోహినియ పర్వ గావించి నిజశిమ్యల వెంట 

నియోగించి పంచిన ధాతకుం బణమిల్లి యమరులు ఏక్షింవం దృతీయ 

ముహూ ర్రంబున మందరగిరి శిఖా గంబునకు డిగ్గి నప్పుడు. 104 

ఘనతకా వానుకి వేష్టనోత్హ శుభలేఖల్ మీ షడ్డక్షయో 

జన విస్తీర్ణ వయఃపయోనిది నమంచదదరీ మధ్య మం 
౧..౧ 

థన మంథానత కూర్మకర్సర' నిరోధ (దాగ్విభిన్నత్వ మొం 

దని సారంబున నున్న కొండ గిలిగింతల్లొల్ప వీక్షింపుచున్. 105 

దశ వృేకాదశి ద్వాదశి నిశాతయంచెల నెడజాయుదు. యావనో వేతయై 



సీ, 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

తే.గీ, 

నారదీయవురాణము 

(ప్రబల సురాసుర |పవరుల కెడలింవ 

నలవిగాని నగెంద మరయనెద్ది ? 

హరికి వ్యామగావ్యామై భుశాంగదనము 

త్కాష సారంబైన (గావమెద్ది 2 

పుక్కిటిబంటిగా( బూర్జ దుగ్ధాంభో ధి 

నోలలాడెడు మహా ఇ లమెద్ది 2 

భూత జాలావృత పురమర్గనైక వి 

హార సౌధంబైన యచల మెద్ది 2 

దివిజులకు రచ్చ, తావన|వవరులకు( ద 

పంబు పంట, సురాధివ భామలకు ర 

తి పవర్తన వళ్యాధిదెవత, వివి 

ధౌషధంబుల కాకరం, బట్టి శిఖరి. 

అయుతమువేయు యోజనము లగ్గిరిమూలము దానియంతయే 
నియతముగా వెడల్పును వినిర్మలకాంచన రత్న శృంగముల్ 

వియదవనీతలంబులను వింతలుగొల్పు మణిపభా 88 వమువోోే 

దయములు మించ ధామనిధి ధామ మడంగంగంజేయ. దద్దిరిన్. 

అర్క తేజంబు దివ్యరత్నాలి గోలి 

యగ్గిరీందంబు మెజయ నయ్యవనిధరము 

నంగలావణ్య ధాశధళ్యమున వింత 

మెణుంగు వెట్టుచు నొకశిలమీ(ద నిలిచె. 

సనప్తయోజన విశ్రుత శ కనీల 

కలిత తచ్చిల దివ్యలింగంబు 8*మెఅజయు 

నది వియల్లింగ మన దశహ స్తమిత మ 

హోచ్చతయు రిరనిన్మ డి వెడల్పు నొనరి వెలయు. 

ఆ దివ్యలింగంబు సన్ముఖంబున. | 

68. 

64, 

66. 

మవోదయమును మించ 

మెఅజయ 

నినుమడి 

211 

106 

107 

108 

109 

110 



212 నారదీయవురాణము 

ఆ రామామణి మూర్భనల్ బెళక గితానీకముల్ వాడె గాం 

ధార|గామము మేళవించి శృతులం దాళంబులం దంతులం 

66గోరం జీజీన నేజుగా నమృతముల్ ఘూరిల శె లంబులుకా 
రా 

సీరై యుండ గ వల్లకిక౯ా మృదుక 6 రోన్నిదన స్ఫురనై్నైవుణిన్. 111 

తద్దీతామృతధారలు 

హృద్దోళమునాటి కరగి యేతెంచె నము 

ద్యదధరిమమై దిగంబరు( ఇ 

డుద్దత కందర్పసాయకోత్సాటితు(డై. 112 

మ. తనిసెకా మానువభోగ సంవదలచేతం జాల( చెకే క్కేండ్రు క క 

పని బూజించె విరోధులందునిమె నక్షు[ద (పతావంబునన్ 

మనుజానీకముం బట్టి యీోక యమధామంబంతయు కా విద్య నే 

ర్పునంబాడై పొగులంగంటేసె నరుండే రుక్మాంగదుం డుర్వరన్. 118 

అత డొకనా(డు ధర్మాంగదు బిలిచి యేం 

బాలించినట్ట భూపాలనంబు 

సేయుము వుతు( డూర్జిత బలనంవద 
శే నమధ్ధండయి సిరి వహించు 

రాజ్యభారంబు తోరంబుగా నిలువని 

రాజు క్రీర్రియును ధర్మంబునణ(గు 

నటువంటి నుతు(డు గుణాఢ్యుండు గలుగ ను 
ఖంబు నొందని దురాగహుండు పావి 

డతడు మనుజులలో నధమాధముండు. 114 

వాండి యుభయవంశ వర్ధనుండు. 115. 

తే.గీ. జనక భార భరణ దక్ష కౌర్యశాలి 

యైన నూను(డు తద్భారమానండేని 

చర్చ్పసేయ నజాగళ స్తన క7సమాను( 

ఆ.వె, కన్నతండి కంటె ఘనుండనంగాంగీర్తి 

గల్గి నూల్యదీ వ్రి ఘనతగాంచి 

భూమి వెలయునట్టి వుతుండు పుతుండు 

| 66. | 

67. నమాను నతండు 

గోరం జీరిన యేరుగా నమృతముల్ ఘూర్హి ల్ల ఆశెలంబులుం. 



య, వె. 

Ss 

Ch 

“ఇంక మృగయా విహారాది భోగంబులనుభవించెద. 

నారదీయపురాణము 

జనకున కతిఖేదముగా( 

దనయు(డు వర్తించెనేని తత్తనయుండు కిక 
ల్పనియుతము ఘోర నిలయము 
ల ననయమును గూలు దుఃఖరాశి యనంగన్. 

తం|డిమాట యింతదా(టక గృహమున 

సక లభారములు స్యశ క్తి( బూని 

తెలివి నున్న సుతు(డు దేవేశు సన్నిధి 

నుండు దివిజు లెల్ల నుల్చసీల్ల. 

వెలయ(గ నిదాహారం 
బులులేక యహర్షిశంబు భూ పజలకునై 

నలివితి నతి) గ్రాాయ లుర్వీ 

సలిని (బిబుద్దుండ నైన దనుక. గుమారా ! 
థి 

శివమార్గంబున సంచరించిన వారి 

సీరమం|తోపాన్రి సలుపువారి( 

బద్మాసనాచార పద్దతి మనువారి. 

బార్యతీ మతవృత్తి తిం బజంగు వారి 

నరసి సాయం| పాత రశనముల్ గొనువారి 

నిత్యాగ్నిహో|తులై నిలుచువారి 

సతత తీర్ధాన క్రి జరుగుచుండెశువారి 

(శాద్దక ర్మనియతి [బ్రబలువారి 

( 

._ బాల యువ వృద్ధ గుర్విణీ బాలికా న 

రోగ వికలతరాసే క భోగోకీలు 

రైన వారిని హరివాన రాభిమాన 

చణులంజేనితి శాస్త్ర విశ్వానమహిమ. 

213 

116 

117 

118 

119 

కొందథిని విత్రదండనంబుగావించి కొందటిని విద్వన్ముఖంబున శాస్త్ర 
దృష్టిని శాసించి నిగహించిన నందయి నిరాహారులెరి. ఇందునశై 

ధరాతలంబున సుఖంబెజుంగనై తి. [(వజలు కొందయి దుఃఖింపుదురు. 

కొందు సమ్మ తింవుదురు. అటుగావున స్వహన్త పరహ స్తంబ్నుల. 

_బజార క్షణంబు చేనిన నక్షయలోకంబులుగలవని వెద్దలానతి యిచ్చిరి. 

69. 

68. కోల్చనియుత ఘోరనిలయముల 

ననయమునుంగూలు దుఃఖ రాశి యనంగన్. 

బోగశీలులై న వారిని. 

120 



214 

on 

తే. గీ. 

నారదీయపురాణము 

పానద్యూత సుఖం బది 

యేనో మూలంబు దాని నేనొల్చకా ద 

త్సాన ద్యూతాస క్రమ 

హీనుడు హినుండు నరక మిది యద్భుతమే. 

ఆఖేటాటన కే కెలిమై ని(క నరణ్యానీ నదీ రాజధా 

సీ ఖీటర్షి పరా[కమాది తతులకా వెష్టింతు థావత్కదో 

శ్యాఖకా “భారము నిల్పి కాంచెద నశేష స్వేష్ట భోగంబు లే 

నీష్టెదంబున నున్న నాకు నిరయంవీ మీద? (బావింబెడిన్. 

అనిన ధర్మాంగ దుం డిటనియె. 
ద్ 

'అఖిలభోగంబులు ననుభవింపుండు నుదు 

రర ధరాభార మిద్ధర ణి. దాల్చు 

తావక వాక్యవర్తనమున నడుచుట 

కంటె ధర్మం వొండు గలదె నాకు, 

బితృవాక్య పాలనస్థితిలేని యితర ధ 

ర్మమున నధోగతి ప్రా గాన 

గావింతు నీదు వాక $[కమంబున నన 

రాజ సన్నిభుండైన రాజమౌళి 

వేంట కుద్యుక్తు.డయ్యె నావెళ. (బ్రజల. 

బిల్చి ధర్మాంగదుండు గంభీర మధుర 

భాషణంబుల లాలించి భకి వారి, 

యంతరంగంబు చిగురొత్త నప్పుడనియె. 

నను బోధించె ధరాభరంబునకు భూనాధాాగగణ్యుండు మ 
జ్ఞనకుం డావచనంబు సేయుట పశ స్తంబైన ధర్మంబు మ 

- దృనతేజంబున మిమ్ము దండ ధరుండుకా. దండింప6గాలేండు మీ 

121 

122 

128 

124 

' రనఘల్ గ్రహరిం గొల్వుండే సుకృత కర్మారంభు లై నిత్యమున్ . 125 

. వను బితృమార్గంబునకంటె నధికంబై న యది మీకు నెజింగించెద. 

ల. జ్ఞాను లెల్సను నర్వుంబు. [(బహ్మార్చుణంబు సేయవలయు. మా తండి 

ల. శాస్త్ర కమంబున హరిదినోపవానంబు సలుపవలయునని యానతియిచ్చె. 

అదిగాక యాత్మకుం బునరావృత్తి రహితంబై నయది త దృహ్మార్బణ 

సంజ్ఞికంబై న విశేషంబుగల దీరెండు నవశ్యంబుగా నాచరింపవలయు 

నని [పజల మజీయు నూరడించి యహర్షిశంబును గంటికి నిదలేక 



రొ 

తే. గే. 

నారదీయపురాణము 915 

శౌర్యంబున నన్ని దిక్కులు విమర్శింపుచు, ధ్యాతి నిష్క_ంటకంబుగా 

నేలుచు, నేకాదళి నువవసించి ద్వాదశి సాధించి [తివిధకర్మంబుల యందు 

మమత్వంబు ఏడిచి దేవేశుం జింతింవందగు. హవ్య కవ్యంబులు 

దదాత్మ యగు జనార్గనునకే సమర్పితంబులు "సేయవలయు. తురీయుం 

డయ్యు హృషీ కేనండు నినర్గంబున జగత్సత యగు. న్వజాతి విర 

హితంబైన నవ్మార్గంబు నందున్న మాధవుంజే యుపాన్యుండని, 

వుడుషోత ముండే ఖో క్రయు భో క్రవ్యంబును ఇొనర్భ్ణకర్మంబులందు 

నతని కేది నియోగం (బది) సేయందగునని మేఘధ్యానంబగు పట 

హంబు హస్తిమస్తకంబున (మోయింపుచు, వాటించు ధర్మాంగదు 

మహిమ తనకంటె నధికంబని యెజింగియు సంధ్యావళిం జూచి 

హర్షించి రుకా క్మాంగదుం డిట్టనియె. 126 

వద్యాశ్నీ : చూచితే పద్మాక్షివోలె నా 

- నంద కందంబై న నందనుండు 

జనియించె "“ిమనదు వంశంబు(ల్ పవి|తంబు) 

లయ్యె మాత్వంబను నట్టి వార్త 

వింటిమి గాని కన్లాంటలె దెవ్వండు 
నెందైన మదికి నభీష్షుండైన 

వినయసంపన్నుండు ఘనతర దృఢశాచ 

శాలి పతాపి మోక్ష (ప్రకాశ 

79ర్రూపుండు భయాన్వవాయ పదీవకుండగు 
తనయు( డుదయించి నకల నత్క_ర్మకరణ 

దక్షుండైయున్న వీక్షించి తండి యాత్మ 
యందు నానందమందుట యమృతపదము. 127 

స్థావర జంగమ రూపం 

జౌ విశ్వ త్రయమునందు నతిసొఖ్యంబో 

దేవి! నువ్వతుండు జనకుని ౨. 

భావమెణి(గి యతడు పూను. భారము బూనన్. ౨ 155 

71. 

72, 

75. 

74. 

నర్వకర్శంబులందుగ్నతని "కేది నియోగంబు నేయందగు. 

నల వంశము. .._. 

రూపు(డు భయకుల [పదీపకుండగు 

భారము! బూనున్. 



216 

తే.గీ. 

నారదియపురాణము 

దక్షుండు నీరరుహలన 

దక్షు(డు పు[తుండు భారమానెడు నో వ 

ద్య్మాక&ి: మృగయా విహారా 

చేక్షం దిరిగి ద మహామహిధర వనులన్. 

అనిన సంధ్యావళి యిట్టనియె. 

సత్యంబు పలికితి జననాథ ! వుత సౌ 

ఖ్యము శత కతుఫల సమధికంబు. 

స్వామి ! సప్రద్విప సంవేష్టితావని. 

(బబలితి ప్పుతుని. (బభుని. జేసి 

భుజశ క్తి మృగహింన పూనంగ6 దగదు జ 

నార్దన వీతిగా యజ్ఞములు న 

మృద్ధిం ?5గావించు పసిద్దికి నెక_ంగ 

భోగ స్పృహావృతి వొరలక నుర 

నరవరానందముగను మాననము నిలువు 

మట్ట నడచిన న్యాయ మన్యాయ మధిప | 

మృగయ మృగయాతనాకర మగణితముగ. 

బుతవంతులు మృగయాశ ( బొందరిట్టు. 

హారి. బూజింపు మహింసా 

పరమో ధర్మమనంగ వినవె పార్థివ దోషాం 
తరముల: బొరయని మృగముల 

బొరిగొన నిజధర్మ హాని భూపాలురకున్.. 

విద్యజ్ఞనంబు షడ్విధ మని బీవహిం 

సాఘంబు వర్ణింప నతిశయమున 

మొదలి పాతకి యనుమోదించిన యతండు 

ఘాతకుండు ద్వితీయ పాతకి యగు 

విశ సనవరు(డు భావింప. దృతీయ పా 

తకి యగు మాంస భక్షకుడు దాః జ 

తుర్ధపాతకి ఘటితోం. బచన మొనర్చు 

నతడు పంచమ పాతకాన్వితుండు 

75. గావించు (బసిద్దికి 
థి 

129 

180 

181 

182 



వ. 

నారదీయపురాణము 217 

షష్టపాతకి వికియాచరణవరు (డు 

హింనచేంజేయు తద్ధర్మ మెటిధర్మ 

మది యధర్మంబె యం|డు ఎద్యాఢ్యు లెల్ల 

పాపమేటికి ధర్మసంప త్తి గాక. 188 

అది గావున మృగహింసా సముద్భవంబై న న్యభావంబు విడువుము. 
మున్ను రాజులు మృగయా విహారంబుచేత నష్షులెరని బోధించిన 

భార్యం జూచి యిట్టనియె, 194 

అబలా: నే మృగహింస సేయ మృగయావ్యాజంబునన్ నిర్భర 

పేబలాభీల నిషాద భిల్బ శబర పాయాటవీసీమ ది 
(కృబలశ్వాపద తస్కరాది భయముల్ (పావింవకుండ ౯ బజకా 

(బబలంజేసెద వెంట నిర్భరధనుష్పాణుల్ ననుం గొల్వంగన్. 185 

తానేని తనయు( డేనియు 

భూనాథుండు వూనవలయు భూభారము ద 

న్మానవుల( (బోచి మజీస 

న్మానించని ధర్మమైన నరక మొనర్చున్. 186 

అని నమ్మతింపం జేసి. 187 

రుక్కాంగదు(డు వేటకు వెడలుట 

పవనం బాకృతి( దాల్చె నాంగనెజి చౌవట్టాలు |వేడెంబు మేల్ 
రవకాల్టొాక్కులు మండల్మభమణ ధారాపాత సవ్యాపన 

వ్యవికృత్త [కమ సక్రమ [క "మము లొప్పంజారు వాల్తేజివై 

నవనీనాథవతంన మెంగె మృగయాయతైక చిత్తంబునన్. 1898 

శతకోటి (పభమించి బాలతరుణీజాల సనోత్పీడనో 

ద్యతమై చ|క్రఘటాంకుశ ధ్వజనురేఖాన్వీతమె నవ్యభ 
వ్యతరాశోక మహీజ పల్లవనిభంబై యొప్పు 77సవ్యెతరో 

న్నత హస్తంబు మహీసుపర్వులకు నంతః (పేతిగా( జూపుచున్. 189 

చను నా సమయంబున. . ” 140 

76, 

77, 

క్రమము తోరంజౌర చా లేజిపై 

సవ్యేతరా శతపా_స్తంబు 
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వడదొోష్ట విల్లు నమ్ములు 

జడక కట్టిన వంకసిగలు జాగిలములు పె 

బ్రడిదంబులు వేటరు ల 

పృుడువిడుగుం గోదునియ లబ మొగి నాల్చంగన్. 

హరి కరికిరి గండక కా 

సరగవయ తరకు బుత్న శల్యకులంగో 

తర భీకర ఘోరవనాం 

తరముల కపవుడే(గె ధరణిధవు: డుత్క_ంఠన్. 

పరిపక్వ బహువిధ ఫలకిక్యములతోడ 

తద వీవధ నహ్మసములతోడ 

బంచషసారంగ బాలోత్త రము తోడ? 

బంజరకీరడింథముల తోడ. 

బరిరటత్సంకు శాబక వితానముతోడ. 

గస్తూరికామృగోత్త రముతోడ 

బల్యంకికాదండ బహుదండముల తోడ 

భవ్య చామర కదంబముల తోడ 

నేల యీనినగతి వచ్చినిలిచి కొలువు 

(మొక్కు. |మొక్కి-యొయారంపవు మొనలుదీర్చి 
చెంచుదొర లందబును విన్నవించి రొక్క 

వింతగానంత ధారుణి విభుని యెదుట. 

ల. గావువ ఫైద- దొలంగక నిల్చెనేని బె. 

బ్బులుల నెన్ని టినై నం కి0బూని తెత్తు . 

నెలు6గు. గూల్చెద నొక్క క యలుగున నివుడు నా 

యులు(ంగున( గడకడ కేంగకున్న. 

దగరుతాంకుల బోడతలలుగా. దా.కింతు. 
గారుపోతుల, గొమ్ముగములు విజీచి 

యొంటిగా( డెదురైన బంట పోకు మటంచు. 

ఢాకమై విదిలింతు నీ కటారి. 

78. 

80, 

దునియలట్ల పెల్లార్చం గన్. 79. తా[ద' 

బూని తద్ఫి + 81. యెలుఃగున 

141 

{42 

148 
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భీకరంబ్లుగ( దము. దామె వెట్టికొనిన 

బిరుదు లేటికి, జూడు నా పెంపు సొంపు 

పట్టనేటికి జముదాళి బాకు కిరును 

సురియ విలునమ్ములున నేడు చూడు రాజ! 

పులి యెలు(గు వంది దుప్పి కార్పోతు మన్ను 
జింక యన నెంత నేడు నాచంక నిటిీకి 

వేనవేలుగం దెత్తు నావేంట చూడు 
సామి : బంటుతనంబును సాహనమును. 

నూటి కొకండు నా మాశ పోటుబంటు 

సామి ! పులుంగైన వెలు(గైన నేమి విడువు 

క త్రియుం గటారి నేంటికి కదిసి నవుడె 
చంక (గొట్టి యడంతు నిశ్శంక వృత్తి. 

అనుచు *ివీరాలావంబు లాడుచుండ. 

దంష్ట్రీ కాగ సమాలగ్న తత సువృత్త 

నిరుపమిత పంకపటలమై యరుగుదెంచు 

నట్టి మఘోరవరాహంబు నవని నాథు( 

డప్పు డాదివరాహమౌ ననుచు విడిచె. 

కృష్ణసార్నాగ గణ్యత కీర్తి కెక్టు 
కలిదానివై బోయ యెప్పుడు తగిలి యేయ 
నపుడు మీదట నయ్యెడు ననుచు మాన్న్సె 
భూవరు(డు భక్తినిషాతి పూర్ణుండగుచు. 

రుక్మాంగదుడు వామదే వుని జూచుకు 

44లో 

144 

146 

147 

148 

149 

మతియ నొక్ల రుండు శారూల మ స్తకంబువెం దీ/వంబులై న కుర 

[షదరంబులు రెండునాటి “యజంబు జేసి విడిచె, ఒక (డు కార్పోతు 

విషాణంబులు విరిచి వందికొమ్ము సురియచే, వదనంబు (గుమ్మి 

యేకలంబులంజేసి పాతీందగిలె. ఒక్షరుండు చమరీమృగంబులం 

గరంబుల బాహుమూలంబుల. బదంబుల నంసంబుల నిజికించుకొని 

82, 

88. 

పీరాలాపరబు లాడుచు 

చానివై* జోయప్పడు తగిలి యేయ నవుడు 
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బిరుదుజల్లులు వైచిన కైవడి విజృంభించె. ఒక రుండు భల్లుకంబుం 

గవయించుకొని యీడ్సి కంటకలతాకుంజంబుల వత్సంబులంబోలె, 

దదీయ శిలాలతికలం గట్టివెచె. ఒక్తరుండు వ్యా|ఘనఖంబుల శశోంబు 

కిరోభాగంబునం (గుమ్మి విషాణంబులు గల్పించె. ఒక్ల రుండు 

కురంగ నాభిస్థలంబు నఖంబులంటజిీరి తన్మ దధారలు పయింజల్టుకొని 

వీఠరస్తావేశరీబు దాల్చినట్టు రాణించె, ఒక కండు గ రికార క్రగాతుం డ 

కిఖావంతుండైె లో హితాళ్యుండయ్యె. ఒక రుండు గండకంబుల వంశ 

లతావలయంబులు దూలించి న ర్తింపంబే సె. ఒక్తరుండెట్టు మెకంబుల. 

నేని కరచి విదళించి శరంబునం (గుమ్మి కరంబునం జిమ్మి 

యురంబునం [(గమ్మి విజృంభించె. ఇట్టు చలాచలలక్ష్యభేదులై నిషాదులు 

ముందజ మార్గంబు చూప బక్ష ణఅంబటుల గుంజా[గంబుల నారవై చిన 

పలలంబు లంటిన చామరంబులును, సంకుమద వల్వలంబులును, 

(బోవులైన కస్తూరికా పంకంబులును, గొండలై న కరిమౌ క్రికంబులును, 

నేరులైన నానాఫలధాతునధారలునుు, బడి మొలచిన కవ్వురంవుటనంటి 

మొక లును గలుగం జూచుచు మృగయావిహారంబు సలిపిన యట్టనె 

యేంగుచు మున్యాశమంబులు దాటి యష్టోత్తర నత యోజనంబులు 

గడచి కదలి యళోక నాగపున్నాగ వకుళ 'నారికేల సాలరసాల కంద 

రాల సింధువార చందన స్యందన నిపల్నోధ కలి దుమప్పక్ష బదిరాది 

నానాతరుశోభితంబై నుగంధిగంధవాహ బంధురంబై న యొక యా|శ 

మంబున హుతభుక్తేజులగు మునిరాజుల వీక్షించి తురంగమంబు డిగ్గి 

బహుశిష్య సమేతుండైన వామదేవునిం గాంచి దండ[పణామం బొన 

రించిన నతండు కుశాననంబు వెట్టించి యర్థ్య పాద్యంబు లివ్పించి 

యిట్రసి వినుతించె. / 150 

ఫలియించెన్ దవముల్ ఫలించె హుతముల్ పాతై )కదానంబులున్ 
_ ఫలియించె౯ ఫవలియించె నతి. యలు (బ్రవద్మాధిపార్చావిధుల్ 

ఫలియించెకా ఫలియించె మజ్జనన సంపద్భాగ్య సౌభాగ్యముల్ 

ఫలియించెకా నిను విష్ణుభక్తి నిధి భూపాలాగణిం జూచితిన్. 151 

మహి నుకర్మన్థులును వికర్మన్థులును మ 

హాత్మ : నీదీ [వతంబున హరిపదంబు 

గనిరి నినుంజూడ( జిత్తము త్రంఠ జెందు 

నంతలోననె [పత్యక్షమైతి భూవ : 12 

అని వామదేవుం డానతి యిచ్చిన రుక్కాంగదుం డిట్టనియె. 158 
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౭ 

తే.గీ, 

తే.గీ, 

నారదీయపురాణము 

నను(గొని యాడకుమో ముని 

జననాథ | భవత్సదాంబుజాత పరాగాం 

శనిజ మహ త్రము డలదే 

జన విభుండ మదాంధు(డకా [బిశంసార్లు(డనే ం 

ధరణి సురవర్యులం గని 

పరితోషమునొంద విష్ణుభక్తి ఫలించున్ 
ధరణీసురవర్యుల గని 
పరితోషము నొందకున్న ఫలియించ దిలన్. 

అనిన వామదేవు( డనియె నాగృహమున 

కరుగుదెంచితివి మహాత్మ : నీ క 

భీష్టమెద్ది ? రికతెలుప్ప మిచ్చలు హారి దిన 

వతపరాయ ణైక మతధురీణ : 

అనిన రుక్మాంగదుండు కరంబులు మోడ్చి యిట్రనియె. 

తాప సోత్తమ ! భవత్సాదవద్మంబులు 

గాంచునంతనె నర్వుకామితములు 

నాకు అభించె సన్మొనీం|ద : యొక నంళ 

యం బాత్మలో నున్నయది యణంపు 

మనఘాత్మ : లోక త యాధిక సౌందర్య 

శాలిని మద్భార్య సాధుచర్య 

నను. జూచు నవ్యమన్మథునిగా నా సాధ్వి 
(దొక్కినచోట్ట నిధుల్ [పకాశ 

మందు నంటినచో. బాప మవియు నగ్ని 

పాసి సిద్ధించు ష్మడన బహువిధాన్న 

ములు భుజింతురు విపకోటులు ధరి|తి 

తన్మహత్త గంబు చెప్ప జ్మితంబు కాదె ! 

(బాహ్మణో త్త తములును విష్షుభక్తులును జ 

రాంధులును రోగులును వచ్చి యాశయింప 

నాత్మ. గరంగు నవజ్ఞ "సేయదు తదీయ 

. వాక్యములు దోయదు విశిష్ట న ర్రనమున. 

Pe 

ఏ4. 'శెలుపు నిచ్చలు 
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06 

తే.గీ, 

నారదియవురాణము 

ఇటువంటి సాధ్వికడువున, 

గుటిలారి విభేదియెన కొడు కుదయించబెన్ 

బటుతర మదోత్త టోద్భట 

పటహార్భటి హరి దిన/పభావము నెర పెన్ 

. నా మాట జవదాంట6 డేమయునెని లో 

కమున సత్సు తుని గనినవాండ 

నేను జంబూద్వివ మెలితింగాని న 

హృ ద్వీపములు నేలె బాహుశక్తి 

రణమున వైరి 85ధరాతలేం[ దుల గెల్చి 
యనగ విద్యుల్లేఖ యనగ మించు 

దాని నా కర్పించె దర్శించి విక్రమ 

దవిణశాలుర నయుతద్యయము ద 

శాధికంబున నోర్చి నిరాయుధత్య 

మంద జేసి జయించె బాల్యమున శ్రీవ 

భుత్య పరరాజ్యమున కేగి పూని కాంచి 

యర్చి యెనమండు కన్యల నిచ్చె నాకు. 

దివ్యపట దివ్యభూషణ 

దివ్యమణి [పదర ములను దీవించంగ వా 

స్తవ్యుం డాత6 డొసంగం 

భవ్యంబుగ జననికికా శుభ[పద నిధికిన్. 

అకలంకచిత్తు. డాతం 

డొకనా. డీ పృథివియెల్ల నుల్హాసముతో ( 

[బకటముగ ( దిరిగి మత్సా 

దక మలజాభ్యార్చనము ముదంబున( జేయన్. 

160 

161 

162 

168 

మజీియు విశేషంబునం (బావ్యజనంబు శిక్షింపుచు నిళాంతరంబున 

న/పమత్తుండె మద్ద్వారంబు( గాచికొని జనుల మేల్కాలుపుచు నుండు. 

ఆవమేయంబులగు వైభవంబుల. దనయుం డిట్టి 

గలుగ గృహంబున శుభ భోగ్య [దవ్యంబులు “గలవు. 

మహాతనయుండు 
శుభ్రాకార 

[పయోజనంబులు గలవు, వాజివారణరథధన ధాన్యంబు లనంతంబుగా( 

85 ధరాతలేం దుల గెల్చి 
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గలవు. మదాజ్ఞాపాలకులగు పూర రఇవరిజనుల మూకలు గలవివి 

సూరన్న నుకృతంబుననో 2 ఆ సుకృతంబెట్టు (పాప ప్రంబయ్యె నెణిం 

వే మహాత్మా ! 164 

ఆరోగ్యం బనుకూలకాంత గృహభోగ్య [ద్రవ్య సామి దె 

త్యారాతిస్పుటళ క్రి విద్వదతిపూజానక్రి సత్సా|త దా 

నారంథంబు [ప్రభూత వూర్వునుకృత వ్యాపార శీల కియా 

సారస్ఫూర్తి అభించు (గాక యితరా సంగంబునం గల్గునే. 165 

అనిన వామదేవుం డిట్టనియె 166 

వామదేవుడు రుక్కొంగదునికి నాతని పూర్వజన్మ 
పృ తంబు దెలుపుటు 

నరనాథ ! పూర్వజన్మమున వ్నాదుండవుదు. 
ర్లోషదుష్టు.డవు బద్ధుండవు నీవు 

నీభార్య 'దుర్షుణ నికర పూర్ణశరీర 
దానీతో ( (గుస్సి యబ్దములు గొన్ని 

గడవుచు నొకనా(డు పుడమి వైం దీర్ధయా 
[తాభిముఖుండ వై యరిగి యచట, 

దత్తిర్ణతట సభాస్థలమునందు. బురాణ 

గొష్టి సల్పుచు ధర్మగుణ విచార 

తే.గీ. దృష్టి శ్రావణ శుద్ద ,ద్వితీయ మొదలు 
గాగ నాలుగునెలలు యు క్తంబుగాన 

శూన్యశయన [వతంబు సంశుద్ధి నోచు 

_నతండు ముక్తుం డనంగవింటి వధివ : మున్ను. 167 

విని నిజగృహంబునకు వచ్చి. తద్వతం. వాచరించి లక్ష్మీ సనాథు 

86జగ న్నా థుం బూజించి పుష్ప్పధూపదీపానులేపన వస్త్రంబుల నువచారంబు 

చెసి విపుల శయ్యాదాన వస్త్రదాన భోజన దానంబుల. దృవ్తులం జేసి 

తీవా పూర్వజన్మ సుకృత విశేషంబున నెతజ్జ్ఞన్మంబుననేని హరిభజనం 

గావిలపుచు నున్నవాడ వా హూన్యశయన [వతంబు గృహవృద్ధికరంబు 

సకలపాప నాశనకరంబు లక్ష్మీకరం బిదికావింపలేనివారి గార స ర స్థ్యంబు 

wpm 

RA ముగా గుం 
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తే.గీ. 

cf 

తే.గీ, 

నారడియవు రాణము 

వంధ్యాజననంబునుంబో లె నిషృలంబగు. నీకు జనార్దను జ్ క్తి నిష్ట 

నర సంబును ఫలించెనన _యొకి రాజ్యభార ంబునకు( దనయుండు దివిరి 

యున్న వాండు. మందరనగావలోకనంబునకు నేంగెదనని విన్నవించిన. 

తండి భదంబు( దీర్చి తద్వాక్య సరణి, 

దిరుగు వానికి గంగానదీ జలావ 

గాహఫలము!8” లభించు దత్ క్షణమునందేె 

చెప్ప జితంబు వాని విశేష మహిమ. 169 

గురువాక్యోల్రంఘన దు! 
శ్చరితుండు (దా) ది పథ గాంబు సంస్నాన నిరం 

తర శీలుండైన సుకృతాం 

తర మింత లభించదంచు( దలంతురు విబుధుల్. 170 

కావున నీ వవాప్త నకలకాముండవు హరిభక్తి మహోద్దాముండ వని 
చెవి యనచిన దురంగంబు నెక్తి నరన్ఫరిద్వనోవవన కై లంబులు 
చూచుచు శ్వతగిరి గంధమాదనంబు దాటి ముందట. 171 

భాస్కర శతవిభా భాసురంబగు దాని 

హరిభుజా సంభఘటనాభి తస్స 
() 

వత్తాంచనరన 1పవాహత, దగుదాని 

బహువృక్ష బహుధాతు బహుమణీం[ద 

బహునిర్లర శ్రీల [పభ లమించిన దాని 
జ , 

బహున త్ర నాద సంపద? జెలంగు 

దాని దేజోమయో దారామరావతీ 

పురవతంసము లీల (బూని మెజయు 

దాని మందర భూధరోత్స్తమము( గాంచి 

యప డా రూఢకాము(డై యా మహీమ 

హశుండెడ యింత 10దిరిగెడు నిచ్చందిరిగి 

_ నిలిచఛినంతట. దచ్చైల నికరసీమ. 172 

87. 

88 

89. 

90, 

లభించు తక్ కణము నంది శ 

దుశ్చరితుండు |తివథ గాంబు 
మందార 

దిరుగు నిచ్చ 
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రాజు మోహినిం జూచి నంభాషించుట 

మోహినీ మోహనాద్భుత ముఖరముఖర 

సన్ఫురద్దానమున మృగశకుని నికర 

మవశత వహింవ వీనుల కమృతముగను 

దన్మహానాదరుచి నిండ దాను గలంగి. 118 

మోహించి య మహిపతి 

9ఓవాహము దిగనుటిీకి గిరికి వడినుజికి జగ 

న్మోహిని మోహిని లీలా 

వాహిని. దేజః|పవాహవాహిని( గాంచెన్. 174 

* . కాంచి 175 

రతియిొి మాయయొ యీ నగరాజ నుతయొు 

కమలగేహయొ యీ సృష్టికర్త మాన 

సాభిలాషంబు త్రీ లీలయె నటించె 

నో యనగ దోశె నప్పు డా తోయజాశ్ని. 176 

అంత( (బతప్త చామీకరప్రభ నా యింతి లింగాగిత తిన్నేతునేరి 
మోహింపంజేయం జూచి యా క్షణంబున మోహించి మహింబడి 

విసంజ్ఞతం జెందిన దన్మోపాని కటాఇజాంచలకించిదవలోకనం 

బొనరీంచి కార్యసిద్ధి యయ్యనని వల్లకి గీతంబు చాలించి యశోక 

రకాంగుళీ వల్ల వంబుల చేత మృగపక్షి గణంబుల నదల్పుచు న్వవాననా 

| గంధలోలంబగు భృంగజాలంబు వారింపుచు మధురోక్తుల రాజా | 

లెమ్ము; మూర్చిల్లనేటికి 2 నీకు నవశ్యంబు వశ్యనైతి; ధరాభారంబు( 

దృణంగా వహించునట్టి ఘనుండ వీ మోహభారంబు వహించు బెంత? 

నీకు నామీంద వాంఛ గలిగిన యట్టనె నాకును నీమీద వాంఛ జనించె. 

నిజదారంబలె నేలి రమింపుమని విన్నవించిన. 177 

అతి మధురో క్తి రసామృతధారలు = 
: చెవులు సోంకిన రాజశేఖరుండు 

శ తవ త(చారు) విశాలన్నేతంబులు 

చిగిరించుకొనీ కొంత చింతనొంది 

91. 

92. 

N-15 

 వావాము దిగనురికి గిరికి వడినురికి 

నేశత వత విశాల నేతంబులు 
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గదదోకుల సాతి్యక శ్రీలు రాజిల 
గ కో ద 

మోహిని నాత్మకామోహిని నతి 

శివూర్ణలక్ష్మీ ంగాంచి, పూర్ణగాంతర ముల 

ననుభ్రవించితి నాయొయారు లిట్టు 

తే.గీ. నమిత సౌందర్య రఖా సమ్మగ మహిమ 

వలచి వలవింపనేర్తురే. వనిత : సీవు 

వలచి వలవింప నేర్చితి వన్నె మెజసి 

మరులుగొంటి నిరీక్షణ మృాతముననె. 178 

చ. అమృతముచిల్క_( బల్క_క యొయారవు. జూపులం జూచినంతనే 

(భమము వహించితి౯ వికచ పద్మవిభాస్య : యను[గహింవవె 

యమితములెన వాంఛితములన్నియు నిత్తు శరీరమిత్తుం (కూ 

ణములిప్ప డిత్తు రాజ్యము ధనంబునునిత్తు జగంబు మెచ్చంగన్. 179 

చ. జలనిధి చేలయె రవిశశాకరలోచనయై లసత్తులా 

" చలమణి భూషయై ఘన విశాలవయోధరయై న్ఫురన్నభ 
స్థ తనువై సురాలయ విశంకట మౌళీయునై యధోంతరో 

. కం కటియైన భూవనిత( జామ ! భవన్నిజ జదూతి. జేసెదన్. 180 

వు ప్రాణంబు లిచ్చువానిక గజవాజి రత్న మణి భూషణాంబరాదు లిచ్చు 
మెంత? నన్ను. గటాక్షింపవే యన విని 'మధురోక్తుల నూరార్చి 

యురంబునంజేర్చి యేమియు నేటికి? నెం గోరిన వాంఛితం బొకటి 

దయ సేయవే; యనేక క్రతుక రయ బహువుణ్యరాశియ భూరి దవిణ 

దాన శోశనంబునగు దక్షిణ హస్తంబు శిరంబున నుంచిన నాకు, 

బత్యయంబయ్యెడి. సీవు ధర్మ శీలుండవు. సత్యకి ర్తి రివి, అనృతంబులు 

పలుకనేరవు. యమవురంబు నిర్ణనంబు గావించితివని వళ నించిన 

రాజేందుం డిట్టనియె. . 181 

99. పూర్ణలడియగాంచి 

94. . ళ స్పంబగు 

N-15x Rl 
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బహుబాష లేటికి, [బ్రత్యయారంబుగా. 

గరియాన : దక్షిణకరము నీకు 

నిచ్చితి( దప్పితినని యెతజ్జన్మ 

సంచిత సుకృతనాశమగు నిన్ను 

వలచితి భార్యవై వర్తింవు తనువు వ 

' రాయత్తమై యున్న యది యవూర్య 

శృంగార నిధి! మోహనాంగి ! నీ వెవ్వని 
తనయవు మందరధరణి ధర వ 

రోత్త మాధిత్య కిటి వచ్చియుండు తెమి 

యబల ।; యెక్యాకువిభు(డ రుక్మాంగదుండ 

నా బుతుధ్వజ పు[తుండ ననఘ యశుండ 

విదిశయేలెడి రాజ నో విమలగాతి ః 182 

ఏను మృగయావ్యాజంబున దుర్జన శిక్షయు సాధురక్ష యొనర్చుచు 

వామదేవా శ మంబుచొచ్చి యమ్మహామునివలన ధర్మరహన్యంబులు 

గొన్ని విని మందరావలోకనాధంబుగా( జనుదెంచి యిచ్చట భగవద్దీ 

తామృతంబు వీనుల విందై యున్న నేతెంచితి. నన్ను. గటాక్షించి 

పత్యు తరం బొనంగి యనుగహింవవే యనిన విని యిట్టనియె. 188 

అధివ నరోజనంభవుని యాత్మజనేను నరోజనూతి ని 
న్నధివతిగా. దలంచి మన మార(గ నన్ను సృజించునా(డు నేం 

డధికులు రుదముఖ్య దివిజా[గణులున్న ( బరిత్యజించి 95నేం 
డధిగత వాంఛితార్థుని గృతార్థుని నిన్నుభజింప వచ్చితిన్. 184 

మనన్ఫమాధిం దపం బాచరింపుచు నృత్త తగీత వాద్యంబుల శంకరు 

మెప్పించిన సార్ధదిన్నతయంబున. [బనన్నుండయ్యె. సుర దుర్హభుండై న 

యాపార్వతీవల్టభు నభిలఅషింపక యతని వలన నీప్సితంబులు | గాంచితి; 

అన్యోన్య మోహతరంగంబు లైన సంగంబు లంతరంగంబున మెలంగ 

విలంబంబు వలదని కరంబు( గరంబునం గీలించి యిట్టనియె. 185 

శంక వల దధిపః నేనక. 

లంక( గుమారికను గుణకలావ కలాపన్_ 

బంకరుహాప్రకులోద్భవ: 

పంకజ భవవుతి దగదె పరిణయ మందన్. . = 186 

95. నేడభిగత 
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అనఘ: సుక్షతయైన కన్యను నగోత 

యైన కన్య ద్వితీయ దానైన కన్య 

|బాహ్మణిీ శూూద నంగమోత్సన్న కన్య 

స్రీశ్వవిరహిత యగు క న్యం జెందందగదు 187 

కాన (గులంబున గుణమభి 

మానంబును గలుగు సత్కుమారి మణి న 

న్నోనృపతి! పెండ్రియాడిన 

భూనుతమై నిజయశ ం౦బు పూజ్యత నొందున్. 155 

అనిన నట్టనె శాసో9 క్త (్రకారంబున నగ్గిరియందు నుద్వహించి నగు 

మొగంబున నిట్టనియె. 189 

నాక శ్రీ విభవోవభోగ మహిమల్ నాకల్సమైతోంచె ము 

న్నాకల్పంబు లభించిన౯ జెలువ యొయ్యారంబు తేజంబు ల 

శ్ష్ష్మీకౌాతూహలలీల యోగ్యతయు వాసింగల్లై సీ వబ్బ(గా 

నో కల్యాణి! నురేంద వై భవము నా కుత్కష్టమే చూడ(గన్. 190 

కాన భవన్మనంబున నొకానొక కాంతకిత మెద్దిగల్లినన్ 
0 

_ ఓ నలినాయతాక్షి: చతురోన్నతి( జేనెద( జిత్తగింపు మెం 

రై 

దైనను మంద శైల మలయాచల మేరు మహీం|ధ నందనో 

ద్యానములన్ రమించెదవొ ధన్యత మత్పురిలో రమించెదో. 191 

అనిన మోహిని యిట్లనియె. 192 

నవతులు కూరచి త్ర లతిసాహనలన్*” నృమహోదయ (ప్రియా! 

సవతులు చూడనొల్ల విదిశాపుర మామరణాంతకంబగున్ 

సవతుల పోరునే( దెలిసి సౌఖ్యము(గాంతునె? దాని. కవ్వియున్ 

సవతులు$8 నీనగం|దముల సంతతమున్ విహరింప నెంతయున్. 198. 

అనఘ వు[తవతి సంధ్యావళి యాసాధ్ధి( 
జాసి సీవరీతి [బతుకువాండ 

వతి దుఃఖమున నా ర్రినందితివేని నా 
_. కధికతరార్తి యౌనట్టుగాన 

“98. 
97. 
98. 

కన్య జెల్లి నేం 

నృ 
నవతులు యీన గేం[దమున' 'నంతతమున్ వివారింతు మెంతయున్, 
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సీకు సుఖంబై న 99నెలవృున నుండెద 

నదియ మందరము నా. కాత్మభ ర్ర 

యుండినచో భార్య యుండగా(దగు శూన్య 

మైన గేహంబై న హైమనగము 

వెన్నిధానంబు వతి కడుపేదయైన. 
దండి గృహమున నున్న కాంతాలలామ 

యంధతమనంబునందు నత్యంతనర క 

మనుభవింవుచు నూకరియై జనించు. 

229 

194 

ఇటు నేనెణింగి మందరంబున నుండనోపవుదునే ? నుఖ దుఃఖంబులకు( 

గ ర్రవగు నీతోంగూడ భవత్సురంబున కరుగుదెంచెద ననిన మనంబు 
రంజిరి కౌంగిటం జేర్చి యిటనియె. 

ద అ 

దేవేరుల క|గణివై 

నీవు మహాభోగవిభవ నిరతిళశయశ్రీ 

[పావీణ్యంబున నుండుదు 

జివితమునకంపె నతివిశేషము మెజయన్. 

అని రుక్మాంగద భూపతి 

తన యో పద్రవము మీదందలంచక వలుకన్ 

వనిత ముహుర్మంజీర 

ధ్వని నగములు గరగ నడచె "ిిధవు(డుం దానున్. 

కొన్ని మహానీలరుచుల 

గొన్ని మహారజతరుచుల. గొన్ని రజతకాం 

చ్యున్న తముల హరితాభల( . 

గొన్ని చెలంగంగ. గనిరి కుధరతటంబుల్.. 

వజధారా[గ తీవ ఖురా[గమున ధరా *. 

[గంబు: దిప్పుచు సమ|గత వహించి 

101వలాముహుర్ము హుర్వల్లు దంశన జాత 

ఫేనంబు 10ీీచుక్కల విధము గొనంణగ 

99. 
100. 

101. 

102. 

నెలవుననుండెద యదియ 
ధవుండుం దానున్. 

వలా ముహుముహుర్వల్లు. 
a | ta 

చుక్కల వీరద గొన గ 

195 

196 

197 

198 
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"లైకా 

తే.గీ. 
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నాత్మేశ్వరా లోకహర్ష హేషితము త 

దైవతన స్వరము చందంబు. దెలుప. 

గనక రత్నాంకుర కాంతిచ్చటుల మంద 

రాగ సోవిత 1%ీకీర వూగ మగుచు 

బెళుకు లినెడి జల్లులు బి త్తరింపు 

మేని చాయలు సౌగవైన మెజు6ంగు పచ్చ 

పల్రడము 1%తరకనము డాబా ఫిరంగు 

నందమైయున్న జగతేజి నపుడు గాంచి 

ఉన్నత ఖుర్మాగ ధారా 

నున్నతలోర్వీ విధూత నూతన గ్భహగో 

ధీ న్నాగిలి యున్న. గనుంగొని 

యన్నలిన హితాన్వయెక, డా ర్హహృదయు. డై. 

అపుడు హాహా యటంచు నత్యంతకరుణ( 

గోమల మహీజ వల్దవాంకుర ములందు, 

బొదిగి, మోహిని దెచ్చిన యుదకథార 
లపుడు చల్రించి వైంగప్పె న్నా ర్ధపటము. 

అప్పుడు చేదదేరి గృహగోధీక రాజేందుం జూచి యిట్టనియె. 

నరనాథ ! శాకల నగరంబునం దొక 

విప్రుని భార్య నవీన రూవ 

యౌవన న సంపన్న నై న నన్నొల్లక 

కలహించు(6 బరుష, వాక్యములు పలుకు 

నెవ్వరిపట్టున హితమాచరించు వాం 

డీరీతి ననునాడ నెంత'శేని 
తాళి తాశంగలేక తతదోషశీలనై 

పతుల వర్ణించిన పౌరనతుల. 

దమకుం అర్యయమైన చరిదమున నపుడ 

నున్నయది దానునిగ( జియనోవు ననిన. . 

108. 

105. 

కీరవారమగుచు.  శే0ఉఓ తరకనీలు 
(ప [వజ్య 'యెకటి . 

199 

200 

201 

202 

_ 208 
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అక్ష సూ తంబు, గరా[గంబున వహించి 

వింతగా జపము. గావించుదాని ( 

రితస్సభాసదబర్హి 106 ర వ్యజ 

నానిల నుఖలీలలందు దాని 

నవ్యభ స్మోద్దూళన నృుటధావళ్య 

ధాళ ధళ్యశ్రీల. దనరుదాని.( 

గాషాయవస్త్ర సంఘటితయె దీర్గ జ 

టామకుటం తేటగలదాని 

గురుతర స్తంభ శ తశుభకుట్టిమోరు 

హర్మ్య్యతలమున. దేజంబు నందుదాని 

వత వరాయణశీలయై వరలుదాని 

యోగినీమణిం గనుంగొంటి నొక్కదాని. 204 

కాంచి పదములపె వాల మద్భావంబెణీంగి పనన్నయె చూర్ణ ంబును 

రక్ష్షయు నొనంగి యో చూర్ణంబు శీరంబులతో (గూర్చి భ రకు 

దావించిన, వా(డు నీ దానుండగు సీరక నీవు గళంబునం దాల్చిన 

నిఖిలవశీకారంబగునని నియోగించిన నేను నట్ట కావించితి. తన్మ 

హిమచే భర్త దినదినంబును గృశియించి ముఖంబున [వణంబులువుట్టి 

త ద్వంణంబులం [గిమినహ[సంబులు వొడిమ నన్గ్థిచర్మావశిష్టుండై 

యుండి నన్ను౦ం బిలిచి నీదాసుండనై తి నన్యగృహంబుల కేంగ నన్నుం. 

గటాక్షింపవే యనిన నేను దద్యోగిని విన్నవించిన యువశమ నౌష 
ధంబు దెచ్చి. న్వస్థుని, దేసితి నంత. 205 

పంచతనొంది భూపాలకః యేను దు . 

ర్నరకయాతనల దె న్యంబు( గంటి. 

దప్తతామ భాసష్టతలమున. బదియేను 

యుగములు [కకచాళనొత్తి తనువు 
ఖండించి తిలమృాత ఖండముల్ గావించి. . 

వేచి పాకంబు గావించి నంత 

నంతకభటులు నేనంతట గృహగోధి . 

కాకృతి యమునాజ్ఞ నవని6బుట్టి 

ప్రజా నుఖ లీల 

నగంబు“ గాంచి తపతామ 
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వత్సరాయుత శతదుఃఖ వనది మునిగి 

యున్న దాన భవత్కటాక్ష వలబ్ది 

జ్ఞాన ముదయించె నాకు నో సార్వభౌమ! 

హరివరాయణు నిను. జూచునంతలోన. 

.  ధన్యయగునింతి ధరణి న 
నన్యాశితయగుచు భర్త యాత్మ యెటి (గి సౌ 

జన్యమున నుండ 6(గాందగు 

నన్యదురాచార ధర్మమది విడువ(దగున్. 

భ ర్రయె దేవుండు నగురుండుకా 

ఖ్ ర్రయెలోకంబు లోన, బరదై వంబుకా 

భ రకు గూర్చక 108యుండు న 

భర మతికి (గలదె తదిహపర సౌఖ్యంబుల్. 

వతి మాటలోనం దిరుగని 
నతి క్రిమికాష్టోవమాన సరణిం దిర్య 

కృత యోనుల జని ంచుకా 

బతిహిత మొనరింపవలయు- 100 బద్మా క్షులకుకా. 

(శ్రవణ ద్వాదశినాంటి పుణ్యమిడి రాజా ! నన్ను రక్షించు త 
చృవణ ద్వాదశి నర్మదాసురనది సంగంబునం దీరమా 

డు విశేషంబు జనింవ(జేయునట సీడుం గర్మజాలంబు త్ర 

ద్దివనస్నానము సర్వతీర్థ ఫలసిద్ధిం బొంద నిల్చుం ధరన్. 

“0ద్రత్ర' కల్పధర్మ దైవార్ననాదు ల 

తయ ఫలంబు లొనంగు సార్వభౌమ క్. 

విష్ణుభక్తి నియతి విజయాదిన వత 
యెవ్య (డాచరించు నీతనికిని. 

ద్వాదశ్యుపవానంబు [త 

యోదశి. బారణము సేయ “సుత్త మవల మా 

పొదంచు ద్యాదశాబ్ద ఫ ఫ్ 

లాదులు దన్మహిమ యింత యం తనందగునే ? 

108. 
109. 

110. 
111. 

యుండిన భర్రుమతికి, గల దె 

బద్మామునకున్ 

దత్తజల్బ 

నుత్తమ ఫలమా పాటించు 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 
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వ. అట్టు గావున దత్సలంబు నాకు నొసంగి ధర్మమూర్తి: వైవస్వతపద 

ధ్వంసీ! పాలించవే యని గృహగోధి పల్పిన విని మోహిని యిట్లనియె. 

క. ఇలలోపల నుఖదుఃఖం 

బులు దా(జేయునవి తానె భుజియించు నరుం 

డలవడ(గ తుద యిది దు 

ష్క_లుషాత్మక దీనిం|బోవ(గా నిక దగునే?. 214 

సీ ఇది దుష్ట దుళ్శీల యెంచ రతాచూర్ణ 

ముల: బతి.గారించె 118 మూఢబుద్ధి 

సాధువులకు:జేయు సదువకారంబు స్వ 

ర్ల యశఃపదంబు లోకంబులోన. 

బాపాత్ము లకుంజేయు బహుళోపకారంబు .. 

ఘన భయ్యభంశ సాధనము శర్త 

రామి[ళ దుగ్గసారంబు( దా((గొని)వన్న 

గములకు. బోసిన గరళమైన 

తే.గీ. కరణి. దత్సాతకి జనోపకరణ మమరు 
విడువు మీ118యింతి వై(గృప, వెడలవలయు 
నగరమున కాత్మసౌఖ్య మెన్నంగం గలదె 

యన్య కార్యాంతరానక్తి నలనసియున్న. లం 215 

వ, అనిన రాజిట్టనియె. a " 216 

తే గీ, |బ్రహ్మవు తివి సీ కిట్టు పలుక దగునె? .. " 

సాధు జనులకు నీ దురాచారవృ త్తి _ 

యుక్షమే 2 యాత్మ సౌఖ్య కరోద్యమమున( : 

బాతక మె కాని జ్ఞాన నంవత్తి కలదె ? 217 

తే.గీ. శశియు నూర్యుండు ననిలుండు!!* జగతి(బావ 

.. కంబు. హరిచందనంబు నా క్యదుమంబు 

_ లుత్తమంబులు నవసంఖ్య నొనరుంగీర్తి 

ఘనత నుదయించుట వరో పకారమునకె, =. 218 

1128, గూఢబుద్ధి “18, యింతివై కృప 
114 జగతి పా వ! కంబు అరిచందనం౦బు నాక [ద్రుమంబు | అ త్తములు ననల 

_ నవనంఖ్య నొనరు( 
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తే.గీ. 
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అరయ. బర్ పకారార్థంబుగా నరు! 

డత్యంత శుభవృత్తి నందవలయు 

దీపింప నప్తాంతరీవ మధ్యంబేలు 

సార్యభౌము(డు హరిశ్చంద విభుండు 

చండాల మందిర స్థాయియె సుతదార 

వికయ:, మొనరించి వివిధ దుఃఖ 

ములంబిొంది సత్యంబు 115నిలుపుకొనియె న 

జాసనాది నుపర్వు లభినుతించి 

వర మొసంగెద మనంగ భావమున( దలంచి 
తరు నరీనృవ యువ వృద్ధ పురుష ఖామి 

సీ జనంబులు మత్సురి నేడు ముక్తి 

నంద(గా6 దగునని వారి నడిగికొనియె. 219 

తాను నయోధ్యావుర జనంబుతో( |దిదివంబు నొంది యిప్పుడును 
గామగ విమానంబున విహరింవుచు నున్నవా(డు. వరోపకారంబు 
వ్యర్థమే 2? మజియును వినుము. 220 

అస్థిరత దలంచి నిర్ణరు. 

లస్టీరతన్ఫూ ర్తి రి నడుగ నర్పించ (డె ధ 

ర్మన్థుండైన దధీచి వ i 

నస్థా శ్రమ జనము లతిఘనస్థితి మెచ్చన్. బబ] 

శ్యేనమున కీండె మాంనంబు శిబి కపోత 

రక్షణారంబు మున్నుగా. బశ్నీపతికి 

116బ్రివవనం బొనంగండె నిజచి త్త: గరుడ 

వాహనుండై న జీమూత వాహనుండు. 292 

అది గావున రాజు దయాశుండు గావలయు.  వర్దన్యుండు శుచి 

స్థలంబుననేని నశుచి న్థలంబుననేని వర్ణించు. చందుండు చండాల 

పేతితాదులనేని యాహ్హాదకరుండై కరంబులచే న స్ప శించు నట్టగుటంజేసి 

సుదుఃఖితయె దుర్దిఖిత గోధికయెన గృహగోధిక, నిజపుణ్యంబులచేత, 

దౌహ్నితుల చేత '"నహృషుండునుంబోలె నుద్ధరించెదనని మోహినిని 

వారించి విజయాసంభవవంబైన నుకృతంబిచ్చితి న ననిన నంత. బిబి 

1165, నిలుపుకొని యును సరోజాస నాది 

116, జీవనంబొనంగండే నిజచిత గరుడ 
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వరదివ్యాభర ణంబు లాని యతిభవ్యంబెన నెమ్మెనితో. 

. దరుణాదిత్య | సహనతేజమున దిగ్గామంబు లుద్దీవ్తు లె 

౭ 

తే.గీ. 

పరంగంజేయుచు యోగి గమ్యమగు శ్రీపద్మామనోనాథ మం 

దిర గర్భంబున కే(ా నిర్ణ(రు లు గీరి ంవంగ సద్భకిమై. బ్రిల4 

ఆ గృహగోధిక నట్టు కటాక్షించి, 

మోహినితో గందవాహ వాహ 

వాహనంబునను బర్వతవనీ పాదప 

నదనది మృగపక్షి నగరఖేట 

ఖర్వుట్మగామ దుర్గమ 11”ఘోరలక్షి aA 

ర్రించి చూచుచు వామదేవునా|క 

మ |పాంతమున నిల్చి 118 వ్పుశ్రియు మజియు (మొక్కి 

యనిల వేగంబున నరిగి సకల 

ధనకనక వన్తు సామ|గి(దనరు నిఖిల 
దేశములు గాంచి కొంచు నుదీర్ల పూర్ణ 

రత్ననిధి యగు విదిశావురంబు చెంత 

నిలిచి యున్నంత దిగ్గేశ నృపులతోడ. 225 

మోహినీ సహితుండైన రుక్కాం గదుని న్వ దేశాగమనము 

వ. 

తే. గీ. 

ధర్మాంగదుం డొడ్డోలగంబై యుండి: చారులచే విని, యుదీచి ముఖంబున 

వెలుంగుచున్నది “మద్దురుండు రుక్మాంగదుం. డరుదెంచె. తద్వాజి 

తేజంబు విజృంభించెనని యెదుర్కొనం దలంచి. 226 

జనకుం డేతించిన యెడం. 

దనయుండెదు రే(గి [మొక్కందగుంగాకున్నన్ 

ఘనమోర నరకకూవం = 

బున, దోయకయున్నె తపనవ్యుతుండు. వేగన్... — బివి 

తండి వచ్చిన నెదురేంగి దండనతు లొ 

నర్చి నిలిచిన యట్టి యా నందనునకు ' 

నడుగు నడుగుకుం (బావించు యజ్ఞఫలము 

అనుచు బౌరాణికో త్రము లాడికొం|డు, 228 

117. 
118. 

ఘోరల తిం గీ ర్హించి చూచుచు. 

మణియు మణి యును (మొక్కి. 
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వ, అనుచు వారలుందాను యోజనమా తంబు హెాదచారంబున నెదురుకొని 

దండ (ప్రణామంబులు చెసిన విభుండు హయంబు legx నుఖీకి 

సుతులం గౌంగిటం జేర్చి శిరంబు మూరొ-ని యిట్లనియె. 229 

em [ప్రజల నందఆఅ. బరిపాలించితే పుత | 

యరుల శిక్షించితే యనఘ : న్యాయ 

ెనమునార్జితములైన సద్యస్తుతతుల( గో 

శ గృహంబు నిల్సితే సత్యసంధ : 

విపుల యెడల సద్భక్తి గావించితే 

వేదాది విద్యల వినయశీల ! 

కార్య దక్షత! గీర్తిం గాంచి నిష్టరభాష 
ణములు వర్ణించితే నయధురీణ | 

తే.గీ. బాహ్య చండాల గృహముల. బాండి పిదుకు 

సురభు లుండిన మాన్సితే సుగుణమూ ర్తి ! 

సీవు పాలించు జనపద నికరములను 

దండి మాటల నడుతురే తనయులెల్ల. వల0 

om అత్తమామల యాజ్ఞయందు వ ర్రించునే. 

పతిభ క్రి గల వధూ|ప్రకర మెల్ల 

వరుస విపులతో వివాదముల్ దీర్తువే 

ధేనుబృందములకు( దృణము జలము 

గలదె తులామానములు దిన త్రయమున 
కోధింతువే వి|పనుజన కోటి 

నప్పనల్ గొని వీడ నందింప(టోవక 

యుంటివే నీవేలు నుర్వియందు _ 

తే.గీ. నరయ నుదపానముఖ్యంబు 121లచ్చికంబు 

లేక యుండెనె యడిగెడు లోకులకును 

భిన్న రన భిన్నఫలధాన్య భిన్నవస్త్ర 

భిన్న భోజన దాతల బెటణ(చితేె. 281 

1109. డిగ్గనురికి 

120. సౌపార్టితములైన | 

లిం లచ్చికంబు 
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కరులందేజుల నీవు దృష్టిగని సాతాచ్చ క్తి( కూలించితే 

వరుసం దల్లుల కెల్ల హృత్పియముగా'ి* వ ర్తించితే కీ ర్తిగా 
నరు లేకాదశి యుండ. జేసితె నిశానాథక్ష్షయ (పాప్తులన్ 

గరిమం బై తృక1*ీ మాచరింతురె జనుల్ కర్మైక విశ్వానులై వల2 

మొదల న్మిదయనర్థ మూలంబు, నిద పొ 

వవివర్థనము, నిద వరమనిత్య 

దారిద్య జనని, నిది నమస్త శోకమో 
హనిదానఖని, నిద యాధిరాజ్య 

పాలన విఘ్ననంపత్తి నిద కుమార ! 

యపరరా[తంబులయందు నిద౦ 

మాని వ ర్తింతువే మానిని పుంశ్చలి 
యెన లోకద్యయ మాత్మభ ర్ర 

కంటనీని తెజంగున నడచు, నిద 

రాజులకు(గాన సీరీతి, బబలశ క్రి 

నడ(చితే యంచు. దం|డినెయ్యం టొౌనంగC( 

బలుక ధర్మాంగద త్షోణిపాలు. డనియె. 2లిలి 

స్వామీ! నీకటాక్షంబున నిట్టనె యాచరించిన వృుతులు జగత్రయ 
వంద్యులు. కాకున్న (దత్సాతకంబున కంతంబు గలదె? శరీరజీవన 

ధర్మంబులు త్వదధినంబులు. సుతులకుం దం్యడియ దైవంబు. (తిలో 

కియు నీకు సమర్పించిన బుణంబు తీరునేయని పలుకు తనయునిం 

జూచి రుక్మాంగదుం డిట్టయె. 284 

పలికితి వేదసమ్మత సుభాషలు పుతక 'తండికంటె భూ 

స్థలమున. బుత। సంతతికి దైవత మెవ్య(డు? తం డిమాటలో 

మెలంగని యా కుమారకుని మీదట నల్లుదు రెల్టవేల్పులున్ 

నిలిపితి మత్కులంబు ధరణీభరణాభరణై క దక్షతన్.. 285 

భూపతులు మెచ్చ న 

ద్వీపంబులు నేలితివి 'సథిజను లలరన్ 

లో సౌవర్వాలోక నుఖ. న 

అ [పాపకు(డవు నీవె 'నాకు( బావనమూ ర్తి వ. 286 

122. 
128. 

వర్తించికేం. గీ రగా. ల. 

మాచరించితె జనుల్ కె న్మైక విశ్వాను శై. 
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వ. 
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అనిన ధర్మాంగదుం డిటనియె. 
రొ 

ఎందెందు. దిరిగితి రిన్ని నాళ్ళినవంశ 

శేఖర! యిట్టి రాజీవగంధి 

యెచ్చోటనబ్బె నమిద్ధ సూర్యాయుత 

తేజంబు గల్లు నీదివ్యకాంత 

నలినజాతు(డు కిల్పనై వుజి యెల్ల సి 

రూవంబునందునె చూపె! దిభువ 

నంబున నీ దృశ నవ్యశృంగారై క 

లావణ్యఖనియైన లలన గలదె 

యంబయో కునుమశిలీ ముఖాంబయో ల 

తాంబయగు యమమాయయో యరయ నా న 

ఖర శిఖాంతంబుగాగ "గనీ కలికి యొప్పు 

చొప్పునం దొచ్చె మున్నదే సౌగసుగాక. 

ఇటువంటి లోకనుందరి* 

కుటిలాలక తల్రియెన(గుతలంబున ను 

తటి థాగ్యసంపదలు నృప 

వటలంబులలోన నాకు ఫలియించు(జుమీ; 

అనిన ధర్యాంగదుం గొనియాడి రుక్మాంగదుం డిట్టనియె. 

తురగారోహణ రేఖా 
త్వర నొకపక్షంబు నడచి తన్మం[దమహి 

ధరమున. గాంచితి శోణా 

ధరమున దరహాసరుచులు దల(ాడు దీనిన్. 

జనయి|తి నీకునయ్యెడు 

వనజానన తనయ భాగ్యవతి యిదిపతిగా = 

నను. దలపోయుచు(దా( [బా 

క్షనతీ వభయంకరోరు తవ మొనరించెన్. 

287 

288 

289 

240 

241 

242 

ఇది మందర శిఖా|గంబున దిగంబరేక్వరు నే -సేవింవుచునుండ. నే తన్మంజు 

మంజీర రింజిత ౦బు విని” 'కండాత శరళర భిన్న హృదయుండనై న 

125. 

*  కుటిలాలకి 

నీకలిత యొప్పు । చొప్పునం దొచ్చెము: న్నజే సొగనుగాశ. 
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[26నన్ను గారవించి మహోదారత్యంబునం దారత్వంబు. గె కొనియె. 
నేను నంగీకరించి దక్షిణకరం బిచ్చితి నంత మందరంబుడిగ్గి మూ(డవ 

దినంబునిచ్చటికి జనుదెంచితి నిది నీకు జనని. సంధ్యావళి సమంబు 

వందనంబు గావింపబ్పమని నియోగించిన. 248 

గురువాక ంబున వారి ము 

గురువేణిం గాంచి భక యుప్పొంగ మహా 

గురుభ క్తి (మొక్కి. కాలా 

గురు గంధిల నగర మధ్యకుంభిని యందున్. 244 

తనయుండు రా మోహినిం జూచి రాజు నగుచు ధర్మాంగదుండు 

భూపతులతో( గూడ నమస్కరించుట నిన్ను (గూర్చి యకావీని నన్నుగ 

హింపుమన( గృతాంజలియెన తనయునిం గాంచి హయంబు డిగ్గి 

యామోహిని భ ర్తృదాక్షిణ్యంబున బాహువుల నుపగూహనంబు 

గావింపుమని చేసి య త్రిన( బునర్దండ [పణామంబు చేసి నుకునుమ 

సువస్త్ర నుభూషణంబులచేత( దల్రినలంకరించి తన వీవునం దల్లి పదం 

బానించి హయంబు నె క్తి ంచి రాజు నట్టనే కావించి రాజులుం 'దానును 

బాదచారంబున ముందజు నడుచుచు. దనో శ్రహినియాచి యిట్టనియె. 

లలిత శుభ విలాస లక్షణవతులై. న 

సతులతోడ( దండి సకలభోగ 

వైభవముల నుండ, "వర్తించు తనయుండు 
ధన్యు.. డఖిల లోకమాన్యు. డరయ. 246 

. నతి యొకతియైన, దం|డికి 

నతి దుఃఖ పవి దెలియ నా దుఃఖము త్ర 

త్ఫుతులకు లభించు( గావున. 

.. నితర: సుఖంబులు దలంచ నేటికి నింకన్ ం 247 

ఒక తల్లికి (బణమిల్లీన 

నకలంకన్ఫూర్తి ర్తిగల్లు నతివుణ్యంబుల్ 

. [పకటమతిం బెక్టు తల్చుల 

కొకమరి వందన మొనర్చ నొందక యున్నే 2౧. ౨46 

126. 
127, 

నన్ను గార వించి 

వర్తించు. దనయుండు 
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తే.గీ. "28తలివిమై( దల్రింబూజింప దినదినంబు 
నక్షయఫలంబు (పావించు నంత కంత 

సుకృతరానులు కోధింప నొకని తరమె ? 249 

ఇటు పల్లుచు విదిశాపురవీథులు దాటి యంతఃపురాంతరంబున నశ్వో 

రనంబు డిగ్యు ౯ మోహినింజూచి రాజు ధర్మాంగద గేహంబునకుం 

ఇని పూజాదులు గైకొనుమని నియోగించిన రక౦0 

క్ 

దరహాన చం|దికారుచి 

తిరమై తగ నవుడు రాజు దేవేరి మనో 

హర మైన సుతుని మణిమం 

దిర సీమకు నేంగెం బూర్జతేజం బెన(గన్, . 951 

ధగ ధగ ధిగ ధిగ లొలుకుచు 
సొగనగు మణివట్టనూ త శోభిత రవిబిం 

బ గరీయః పర్యంకిక 

దిగధీశ కుమారకు(డు సతీమణి నుంచెన్. - వీక్రలి 

ఉంచి యంత నర ర్భ కపాద్యంబులిచ్చి సంధ్యావశికంటే నంతరంగంబున 

(బేమ దళుకొత్త భేనోరు జఘనస్తన యగు నా తన్వంగిని 180 వర్షా 

యుత సమన్వితంగా' దన్ను వర్షోత్సన్న బాలకల్పునింగా( జింతించీ 

చరణంబులుం గడిగి శిరంబునం జల్టికొని కృతకృత్యుండ నై నె తినని 

పల్కి నర్యభో గంబులు. నొసంగి శ్షీరోదమథన జాత కుండలంబు 

లమృత |వభామండనంబులై ప యవి, పాతాళ గర్భంబున దానవులు 

దాచిన యవి మోహిని కర్ణంబుల సంస్థావించి యప్ప డ హ్రోత్సర 

సహ్మసధ్యాతీఫల నిభ శుభ మౌ కికంబులో రచియించిన హారలబులు 

కంఠంబున వైచి వ్యజసంయతంబై న శుద్ద జాంబూనద నిష్క- 

సూ తంబు హారాంతరంబునం గె సేసి కరంబులం బదియాయి మాణిక్య 
స్థాపిత కంకణంబులు గీలించె. 'మూల్యవేదులై న నరులచేత నొండొండు 

నిమ్మకోటియని 181 విల్రవదేర మానూరు కేయూర నూవురంబు 

లొనంగి తారకాసుర నం[గామవిఖీతి కాళికా కటి. న్థలచ్యుత నానా 

. 128. 
129. 
180. 
181. 

తలివియై తల్లి వూజింప 

డిగి 
a 

వరాయత 

విలువ బేర నోనూర కేయూర 
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మ లయాచలంబునంబడిన యది [గహించిన తమాయి 

యను దెతుుండు మలయంబున నున్న వాని జయించి తెచ్చినది 

మోహినికి నొనంగి. _హిరణ్యకసిపు భార్య లోకనుందరి శంపా 
సహ సంబు' దొలగించు సీమంత భూషణంబు వతి వెంట నేంగుచో 

సము ద మధ్యుంబున వై చిన దత్సాగరంబు నిజ పరా[క్రమంబునకు 

మెచ్చి యిచ్చె నది ధమ్మిల్లరేఖయందు సవరించె. ఆతి శుభ వస్త్రంబు 

లును, గంచుకంబులు నిడియె. సిద్ద హ నంబున దేవగిరి శిఖరంబున( 

(భావించిన దివ్య మాల్య దివ్య విలేవనంబులు సమర్పించె. దివ్యద్వీప 

ల త్ 

రు ర్డీ 

66 
GC హీ గ్ర 

గ విజయ సం|పా ప్త కామవర్ధన దవ్యంబులు వతిపాదించె. అంత ష్మడ 

సాన్న ంబులు భుజియింవంజేసి తన్మాతృహ సంబునం దానును భుజి 

యించి మధుర వాక్యంబుల నిట్లనియె. 258 

రాజో క్తి 182నడ్రవ(, దగునో 

రాజీవాసన కుమారి ! రంజిల్లి మహా 

తేజమున రాజులెల్టను 

బూజార్లులు గారె సకల భువనంబులకున్. 254 

రాజహిత మొనర్చు రమణి | పట్టవుదేవి ! 

(పాతికూలవృ త్తి బర(గి రాజు 

మనసురాని యింతి మనుజేశు. గొల్సిన 
(a 

జనుల కెల్ల 1శలేదుష్ట చరితగాదె? వ55 

ఆత్మేశ్వరునకు మోహంబుగా వర్తించు 

చందాన్యమీంద మత్సరము "సేయు 

నత్రివ చతుర్ధ శం్యదావధిగత 18ఉనర్ర 

కంబుల( బడు. బతి. గడప నాడ. 

దవ తామ (ాష్ట్ర తలమున వేవించు 

నంతకుం డటుగాన నధిన కార్య 

భరణంబుచే నుండు భార్యకు( దగ నను 
కూలత( బతిహిత గుణము నెరప 

182, 

188. 

184. 

N-16 

నడవదగనో 

దుష్ట్రశీల గాదె? 

“గరకంబుల. బడు పతి గడువనాడి తప్త ' 
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తే.గీ, 

తే.గీ. 

తే.గీ, 

నారదీయ పురాణము 

కీనకెనియు స్వర్హోక మెన6గి ోయుండు 

సిర్ష్య గర్వంబు నుడిగి శరస మి ద్ధ బుద్ధి, 

బాణవల్లభు నిష్ట నవతి జూచు 

సతికి నేక్వేళలోకంబు సంభవించు. 

పతిహితముగ సవత్ని నవత్ని సేవ 

చేసి నిత్యంబు రంజింప. జేనెనేని 

యట్టి సాధ్వీలలామకు నఖిలలోక 
పూజితంబై న వై కుంఠ పురి లభించు. 

ఇందునకు నొక యితిహాసంబు గలదు వినుము. 

(బాహ్మణ వృత్తాంతము 

శాకల పురమున |బాహ్మణు( 

డేక దురాచారు. డతి విహీను(డు (వతకు 

ట్హాకుండు వానికి నొక వే 

శ్యాకాంత అభించె నాత్మ హర్షంబొందన్. 

ఆ (బాహ్మణ[దోహు, డాదరింపక యున్న 

వేశ్య కారించిన వికలవృ త్తి, 

జెందక త ద్భార్య శీలసంపన్నయె 

యా యిరువురకు( దా ననుదినంబు 

పాదముల్లడుగు నభ్యంగన మొనరించు 

నంవాహన మొనర్చు సతతనియతి 

బహుకాల మీరీతి( బరిచర్య యునరింవ 

నా వేశ్య వశ్యమోహకములై న 

యొషధములు |వయోగింవ నందు మీందం.! 
దదురు పావక భక్షణోద్దతిని భార్య. 

కాగహము చూపు నాగహం బంటినట్టు 

శాంతి యింతయు లేక దుర్దడత నతడు. 

185. 

186. 

187. 

188. 

సారం 

యుండు దీర్ష్య 
ఉం 

సమ్ద్ధ బుద్ధి (పాణవల్లభు 

వేశ్య గారించిన 

దైల నిప్పావన భ వమణోద్దతని భార్య 

256 

257 

255 

259 

26() 
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నిరత శ్రీజితుండగునా 

ధరణీ దివిజాధమునకు దారుణత భగం 

ధరరోగం బుదయించెం 

బరివేదన నొందె వాండు పగలుకా రేయున్. 261 

సరస్యము గొని యాతని 

189 దుర్విధునిం జేసి వేశ్య తొల(గి చనియె నా 

యుర్వీనురు భార్యామణి 

నిర్వేదనలేక వచ్చి నిలిచి భజించెన్. 262 

అప్పు డతండు చూచి లజ్ఞావనత మాననుండై యిట్టనియె. 268 

అతివా। నన్ను నను[గహింవు మీక వెళ్యామోహ విభ్రాంతి దు 

ర్మతినై నే నపరాధముల్ నలివితిన్ రాజాస్యు! సంవన్మద 

స్థితి గర్వించితి బెల నై, సతుల గాసింబెట్టి మూఢుండు షం 

డత. బాటింపుచు నుండు. బంచదళ జన్మంబుల్ దురాచారు(డై. 264 

ఘన జనులు నింద సేయగ 
మొనసి దివాకీరి గహమునః బుట్టుదున. 

వనితా జనతాఖిల పా 

పనితాంత నితాంత ఘోరపాపము కతనన్ లి డ్రై 

భవదీయ [కోధాద్భుత 
పవి దూలితి నన్ను( గావు పాపాత్ముని నో 

యువతీ నవతి వామయ 

భవతీక్ష శిలీముఖముల పాలై తినింకన్. . 266 

అని పల్కు విభుని. జూచి యాసాధ్వి యిట్టనియె. 967 

ఆత్మేళ: సీకు దైన్యము నొంద నేటికి 

లజ్జించనెల యుల్లమున నాకు 

గోపంబు గలదె మత్కోపదగ్దుండ నై. నెతి 

ననుచు నాడితివి జన్మాంతరోరు 

189. దుర్విదునిం జేసి 
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10క్రల్రుషకృత్యముల దుఃఖములు పారబ్ధంబు 

ల సంభవించు( దథ్యముగ నట్ట 
దా 

యెటిీ(గి తద్దుఖంబునెల్ల సహించిన 

బురుషో త్ర తము(డు వాడె భూతలమున 

యెజు(గనని భర్త నూరార్చి యింతి యంత. 268 

_యువచరించి చాల నుజ్జగించి. 2౮4 

మలమూ[తంబుల రోంతదీర్చి గుదసీమాభాగ నిర్యానదు. 
ల్లలఘోర కిమికోటి కూటము నఖ స్పర్శంబు నందార్చి క 

నుల రేయుం బగలున్ సదానిదుర కున్ఫు_న్ లేక వేగించి యా 

లలనారత్న ము చేవ చేసె( బతియుల్టం బుల్లసిల్హం దమిన్. ఏ'/0 

భర్త రోగ దుఃఖభరమున( '*ిబొగులంగ 

యంతరంగసీమ నపుడు గలణగి. 271 

"తృగణములారా 1 సుథీరులార 

యారోగ్య మొన(ంగు6 డీ యాత్మేశ్వరునకు నో 

చండిక: మ న్మాంసఖండ రక్త 

ధార లర్పించి యుద్దతమ త్ర మహిషంబు .. 

గావు వట్టించి య|గమున నిర్ణ 

సూచి కంటక నంచయా (౦ )చితమగు 

సివు చేసిన పావముల్ నీవె యనుభ 

వింపు చున్నాండ వా యమవేదనలను 

స్వామి: కలనైన రోష విషాధవృత్తి 

గీ. జనక బంధుమి[త జన కనకము దెచ్చి 

యాత్మ భర్త కిచ్చి హరినిగాగ( 

జిత వీధినుంచి సేవించి భావించి 

మ. 

గీ, 

భువనమెల్లం బొగులు పోల్కి- సాధ్వి 
తలంచి యంత కంత( దాతప్యమానయెై 

స్. నిర్ణరో త్రములార * నిఖిల మాతృగణ వీ 

లోప వాసములు 'పెక్కుండెద. తేయెల్స. 

140. 

141. 

కలుష కృత్యములు దుఃఖములు 

యింతి యెంత 142. బొగలంగ 
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శయ్య పై. 1 బండెద మధురనంబు( [గోల 

నాజ్యమే నొల్ల మెని క భ్యంజనం 

దడవ నిమ్మింతటి మనోరథంబు నాకు 

ననుచు నిజ బూజించె ననుదినంబు. బి72 

అంత నతండు కొన్ని నాళ్ళకు రె రోగబాహుళ్య వైకల్యంబు నొంది (తికటు 

కషాయంబు (వదెశిని నిల్చిన. దదంగుళి దంశనంబు 1జోగావింవ 

దళ్లండంబునం భ_ర్హవదనంబు జిక్కిన [సుక్టాక యతనితోంగూడ 

దుఃఖంబు లనుభవించి మురారి లోకంబునకు నె నది గావున 

బతిహితం బొనరించుట పతివ్రత లకు జన్మ ప్రతంబు. 278 

అని వల్లు తనయుని నక్కు_న( జేర్చి నం 

ధ్యావళి యతని శీరోంతరము సృ 

శించి యా[ఘాణంబు చేసి నీ పల్కిన 

వచనం బొనర్చద వన్నె మెజయ 

నీర్ష్యతో బాసి మోహిని భోజన ముఖ్య 

సకలోవచారముల్ సంఘటింతు 

నిన్ను నొక్క-(నిగని నేడు నూర్వురు వ్యత 
కుల? గాంచినట్టనె వెలయ, గలిగె 

బవునియమ బహునిరర బహుమహీకు 

పర్వుసేవా విధాన నంవ త్తి మహిమ... 

గంటి నిను( బు|తుగా( దమ్మికంటి వేల్పు 
వంటి సాత్విక రత్నంబు కీక్గంటు లేక , 274 

” కానుకానకారకు 

కనువక్లైడు కుమారు లత నూర్వురు దు 

FE షకల వువైడు కంటెంద 

దేక కుమారుండె లోకమేలంగం జాలున్.. . = 

148. 

144. 

145. 

బండెదను మధురసనంబు 

గావించి తత్గండం౦బు 

గెంటి లేక 
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తే.గీ. సకల లోకోపరి (వదెశమున నున్న 

దాన నీ సద్దుణన్ఫూ ర్తి దనయ మాన్య 

ధన్య రాజావరోధి 'మూర్దన్య నైతి. . 

నూతనముగ ఫలించే నా నొములెల్ల. . . 2/6 

దృపారి జనంబు కలగి తిరిగిరి తనయా : 277 

ననఘా | పాపాత్ము( డెంచ నాత(డు గాడే? 278 

అని నూవకారజనంబు నీక్షించిన యంత  ష|డసాన్నామృతాన్న 
భాండంబులు ముందర నిడునంత. 279 

అమృతాహారము కందమూలములు నూపావూప హయ్యంగ వీ 
నములుం జి తఫలోత్త రంబు వరమాన్న ం౦బుకా 166 రసాంచద్వి శే 

షము మాంగళ్యము. దేనె తిమ్మనము వచ్చళ్టాదిగా. గల్లు భో 
జ్యము వడ్డించె నకించిదంచిత విలానశ్రీలు దై దైవార. గన్ 280 

వృంత మొకవింత నంతంత వీవ( దొణంగె. 2 

దూరంబున ధర్మాంగదుండు వింఛపు టాలవట్టంబున విసరి _భోజనా 

నంతరంబునం దాంబూలంబు మడిచి యిచ్చుచు నుండ నంధ్యావళి 

చందనం బలంది నవ్వుచు, సీవె ధర్మాంగదునకు జననివి కాకున్న సీ 

విట్టు చేవింవ నెన్న (డుం' గై కొనిన దానంగాన నినం జూచి ధర్మాంగదుం 

డిట్టనియె. 282 

ర్, న ప్రద్వివ విభుండవై 

నపాళశ్వ నిభుండవై యశస్స్ఫూర్తినుధీ 
రాపతయె వరిల(గ 

= = ధరణ 

కు తనయు(డు పుట్టిన జననీ 

జనకుల కాహ్లాదక రణ సౌభాగ్య కళా 

ఘనశ క్తి మావకుండిన 

వ. 

మ. 

తే.గీ. పాన భాజన వెష్టిత చర్మ మై, త 

తలమున విరించి నందన. తా సజింవ 

సాతకుంభాననమున నా సాధ్వి తాళ 

వ. 

146, రసావళ్విశేవము మచ్చండియు చేసె 

147, పాన భాజన చేషిత 
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తే.గీ. ధనదు గర్భంబునందు సీ తరళనేత 

వత్సర [తయంబు వహించి వాసిం/గనియె 

సాధ్వి : భవదీయ వూర్ణవసాద మహిమ 

వన్నె మెజయంగ నేనింత వా(డ నైతి. బరల్ 

తే.గీ. ఇందుముఖి : నాకు జనయితు తెందటేని 

కలినం గల్లనిమ్ము లోకములు మెచ్చ 

సాధ్వి యీ కాంత నిజఘన స్తన్య పాన 

మహిమం బోషించె న న్నసమాన వృత్తి. 284 

తే.గీ, జనని 14% వసవై వెక వేదన జాలి(జెందె 

నన్ను నొక్ల_ని( గాంచి యెన్నంగ( దనువు 

శిధిల బంధంబుగాంగ గానిల్లె నాకు 

నా బుణము(దీర్భ మటి యుపాయంబు లేదు. oe 

క. జననీ జనాంకతలమున 

దిన దిన పరివృద్ధి( బెరి(గితి న్నాకంటెన్ 

ఘను. డెవ్వం డిను( డెవ్వం 

డనఘుం డెవ్వ(డు తలంవ నంబుజవదనా. 286 

సీ. బాలకుమూరిక భ రృృసౌఖ్యం బెలిం 

. గని యట్ల జననియంకంబు నందు 

మహిమ నుండక కాని మాతృ సౌఖ్యము గన 

స డిట్టు మాతా వ్తృ పేతు. డొకండు 

._ కలుగ(డు జగతి నొక్షట లీల దల్హియం 

కమునందు( 149బెరి(గిన కొమరు(డతుల 

' దర్పు(డై శంభు మనక చందకళ. గరం 

బున (బట్టి తివియంగ భుజబలంబు 

తే.గీ. గలిగి తమకించు జనని యొకర్తు వనువ 
.... ేళిజనక హీనతనున్నం దజ్జను(డు జగము 

లన్నియు హరింప. దలంచు. శార్యముననట్టి 

. పటిమగాదె [వనూస్త న్య పానళ క్రి, 287 

ie పనవై క వేదన( జాలి. ఇంఛచె 

149. చెరిగిన యతండు సారదర్చు(డై. 

150, జనక హీనత నున్నత జజను(డు 
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ర్న 

నారదీయ వురాణము 

నను సంధ్యావః గర్భం 

బున దాల్చిననేమి నీకు. బ్యుతుండ నేత 

జ్ఞననికి మీకు విశేషము 

మననున వాక్తున( (గియాకమమునం గలదే? 2865 

అని తనయుండు పలుక విన్మయాన్వితయె మోహిని ధర్మజ్ఞుండగు సీ 

వినయశీలుని యెడ విరుద్ధాచర ణంబు సేయ ధర్మంబె? వతృశుళూ (మృ 

అంబునం దిట్టివా( జెంచునుంగలుగం డితండువుతుండై యేను జననియె 

యెట్టు (ద నోహక్రృత్యంబు(గావింతునని చింతించి తనయునిం విలిచి రాజు 

రావింప మతనింబాసి నిమేషంబు నోర్వననిన క్రీ ఘంబున నేంగి చెప్పిన 

రాజు సంధ్యావ? సదనంబునకు నేతెంచి. . 289 

హావవిలాన విభమ సమన్విత యౌవన ీలదేవి నం 

ధ్యావళి మెల్లమెల్లనె సమంచదురశ్శిర ఏజనంబుచే. 

వీవ ననెక 1క1భో గములు వెల్దువలై వెనుపొంద. వాను పై( 

గేవల మన్మథాస్త్రముల. గిన్న రకంఠి మెలంగు నంతటన్. 290 

రాజు పొడకట్టిన దిగ్గునలేచి వర్యంకంబున నంకంబున నిడుకొని 
రా జ్యథా రచ్చ నెట్టు వ ర్రింపుచున్న వాడవు 7 విశ విశ ఇంభరాభర ణం 

బైన పుతరత్న ంబు గలుగ నేటికిం గాయక్షైళంబు గుణాధికుండై నతన 

యనియందు రాజ్యంబు నిలువక కష్టకృత్యంబునం దిరుగువాండు 

మహాపాతకుండుగా(డా కేవల ఫలభో కలె విషయాన క్ర చితులగు 

వాదు పత వీయ (భాతృమంతి భృత్య సుహృజ్జనంబులు దక్షులు 

గలిగి రని వారియందేని బలవద్వీరులయందేని భారంబు నిల్పి యనుభ 
వింపుదురు. వ్యాధ్మిగ స్తుండగు దుర్చలుండు వియభోగంబులు విడిచి 

నట్టుండితివి. నీతో నాకు [బయోజనంబేమి ? అపయోజనంబుగా 

మందరంబున నుండి యేల తెచ్చితివి? ఏను విషభోజ్య నయ్యెద; 
యౌవనో పేతయగు స్వభార్యను దుర్శతియె యవ్వ! డంగీకరింప(డొ 

వా(డు దుర్చుద్ధియగు, నతనికి నది యెట్లు ద్రియురాలయ్యెడు. భార్య 

విడనాడిన జనులు చేసిన దాన ధర్మంబులు. చెడు. ధనంబులు చెడు. 
రాజ్య వై వె భవంబులు. చెడు. అనధీతంబై న [శుతంబు మానినయట్ల, అల 

నులచేత విద్య దొరకనియట్ల, భార్య యా శ్రిత్మవతంబులచేత లభించని 
యట్టి, యనుష్టాతకు దోష షంబుద్భవించని యట్టి, యభక్తులకుం బియుం 

డులేని యట్ట, 'యజ్ఞానులకు మోక్షంబు" ఏ ప్రావించని యట్ట, + యత్యాగు 

151 భోగముల వెల్లువళై. 
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లకు యశంబు దొరకనియట్ట, యనుద్యోగికి సుఖంబు చేకూఅని యట, 

యభార్యునకు సంతతి జనింపని యట్ట, యనపస్వునకు( బృథివిపాల 

నంబు సంభవింవని యట్టి, యగజునకు సంగరంబు జయింప సామ 

ర్ధ్యంబు పుట్టనియట్ట, యనగ్నికి మృష్టాన్న ంబు సిద్ధ్దింపని యట్ట, రిపు 

నకు. (బియోక్తు లుదయించని యట్టి, య వశ్ను నకు నెయంగంబడని 

యట్లు, యగమనునకు నడువ శక్తి లేనియట్ట జాగరవంతునకు 

భయంబు గనివించని యట్ట, యటుగాన నన్ను ధర్మాంగదు గృహం 

బున విడిచి రాజ్య సుఖంబు. గోరెద విట్టుచితంబే యని కన్నుల 

బెళకు, మేని కళ్ళకు, సిగుకళుకు ది రాలక? బుత నన్ని ధానంబున 

గుణ నిధానంబన నున్న మోహినింజూచి యిట్లనియె. 29 1 

. అలనా ! నేనధికారకృత్యమున నాలస్యంబు( గావింప ని 

స్తుల మార్గ శమ నిద జెందితి దరిదుండర్గ పుంజంబు. [దో 

తే గీ. 

వల వీక్షించిన యట్ట ధర్మగుణ భవ్య శ్రీల ధర్మాంగదుం 

డలఘుం డెట్టు నొనర్చె నర్చనలు సీకానందమై యుండెనే. 292 

అనిన మోహిని యిట్టనియె . 298 

ఆత్మే శ యంతఃవురాంగనల్ నన్నుద్వ 

హించిన మొదలు ననేక కామ 

భోగ నిరాశలై పౌగులుచు నున్న వా 
152ర్రింక్ర నూరార్చు హితేరితముల 

వరరూపలావణ్యవతులై న జ్యేష్ట 

ర్యల శిరంబున బియుమైన దా 

మృత్యువుగా నిల్పి మెజయించు వానిమై 

ననుర క్రిగలదె తదంగ (నలకు 

నటి కాంతలచేత( బంచా స్త్ర కేశ 
యు 

గలదె యనుకూల సాధ్వులుగలుగ నాకు 
నగునె కల్యాణలక్ష్మి నన్నట్టి సాధ్వు 

లాగహించిన నేరీతి నగుదు నొక్కొ. ౨ లిలికీ 

152, రింకనుల్లార్చు హితో కి రతుల 
య చీ 
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15 ఆసంధ్యావళి మేటిసాధ్వి మృదు వాక్యారంథ సంరంభయౌ 

సీ నై సౌభాగ్య కళాధనంబగు భవత్సు ప హరబున న్నన్ను( (బే 

మాస కిం రంగించి ష్మడ ఓ నరసా రాభ్యావ ంబుగా భోజనం 

వీ సొక్కి_ంతయు లేక తానొానంగె నౌహిత్యంబు చోద్యంబుగన్. 295 

15ల్తరుణు లిటువంటి వారలు 

వరనుందరు లెందతేెని వల్లభ ] నీమం 

దిరమున( గలుగ దత్సద 

పరాగక ణతుల్యగరిమం బర(గగ నేలా ? 296 

అనిన సంధ్యావళియును బు|తుండును దగ్గరనుండ మోహిని వచనం 

బులువిని రాజు లజ్ఞనూరకయున్న నింగితజ్ఞు(డగు ధర్మాంగదుండు 

తదవస్థ నెజింగి నంధ్యావకీ ముఖ్యజననులం బిలిచి కృతాంజలియె 

మోహినీ రహ కీడారంభవరుండ్రై రాజు మోహించి యున్న వా(డు. 

మీరు నను[గహింపుండని వల్కిన వార లిట్టనిరి. 297 

ఈగతి నెవ్వరు పల్లుదు 

రీగతి నెవ్వ రిట నడ్తు రిది చోద్యము పు 

(తా గురుభకి, పరుండవు . 

(పాగల్భ్యము నెరవి యిట్టు పలుకందగునే ? 298 

ఆత్మ మాంసము( దానెయట చవిగొను నవ్వ. 

డనలంబు( గరమున నాను నెవ్వ 

డత్యు[గ విషము భోగ్యంబుగా( గొను నెవ్వ. 

డసిచేత. దనతల నడణయ నెవ్యం 

డనువమశిల( గట్టుకొని సాగరంబీదు : 
నెవ్వడు 156వ పులినోట నెను నెవ్వ( | 

డిభవై రి సట లూడ్చ నిచ్చమైకొను నెవ్వ( 

డతి 15 'శిత్రఖ్రడ్గధారా[గసేమ, 

15, 

154. 
1655. 

156. 
157. 

డై సంధ్యా వళి వంటి సాధ్వి మృదువాక్యారంభ నరంభ యె యీ సాభాగ న్ 

క్షశా ధనంబుగు భవ క్స్ను ఫు వొంబు 

ర సాభ్యు కృంబుగా. 

తరుణీ; యిటువంటి వారలు 

పులినోర నెనంగు 

సీత ఖడ్డ 
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అదియునుం గాక సర్యదుఃఖంబులకు నిదియ దుఃఖతరంబని పల్కిన 

ధర్మాంగదుం డిటనియె. 
ద 

కలుషశీలత వా౭ః బ్మనః కాయకర్మ 

హితము సేయక తండికి నెగ్గొనర్చు 

నెవ్వ. డాతండు నా శతు డెంచ వధ్యు. 

డరయ సంధ్యావశీసతి యెననేమి 

అందతిలో నీ మోహిని | 

మందరనగసీమనుండి మనుజేశ న సుఖా 

నందకర (వయ నీలత( 

జెందినయది గాన హితము సేయ(గ వలయున్. 

అనిన బ్యుతునిమాట లాలించి జనను లం, 

దజును లాలించి గద్దద మనోహ 

రోక్తుల నీమాట యోగ్యంబు న్యాయసం 

గీ, 

యుత మవశ్యము(జేయ యుక్త మనఘ : 

కించిద్దనం బొనంగి భవద్దురుండును 

మోహినీ. కేళి [గమ్ముకొను( గాత 

అఖిల భోగంబులు ననుభవించి మనంబు 

దృవ్రి( జెందినయది తెలియనేల 

వాసి కెక్కి. ద్వితీయ వివాహమునకు. . 

గూడి [పథమ వరిణయ ద్విగుణధనంబు = 

లోలి సేయంగ. దగు గాకయున్న జ్యేష్ట 

భార్య కా భర్త బుణికు(డై వర(గియుండు, 

పుతేచ్చ నన్యనీరజ 
నేతం బరిణయమునంద నెక్కొ-ని కరుణా 

పాతంబగు జ్యష్టకు ధన 

మతత్యులు మెచ్చ ద్విగుణ మర్పింపం దగున్. : 

800 

801 

శీ02 

808 

204 
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అసిన విని ద్రహృష్టాంతరంగుండై ధర్మాంగదుండు. ®8ి05 

ఒక్కొక్క యింతికి నొక్కాక్క కోటి మౌ 

మశలాకికలును [గామములు వేయు 

నశ్వతరియు క్ర హారికాంచనమాలి 

రథము లెన్మిది సహ।|సననవదాని 

కా నదీరత్న ముల్ ఘనఘృత కుంఖాయు 

త్రము తె లకుంభాయుతము నజావి 

కము 'ిలసంఖ్యాకముల్ సమవజ రత్నాష్ట 

కంబు మాణిక్య సంఘములు తాచు 

1క9ిూమణంబులు నమలినాశేష భూరి 

హారములు చందనంబు కర్వ్పూరములును 

180గనక పాత్రలు మటి పాతకములు గోటి. . 

కనక కుంభాష్టళ తము లుత్క్లంఠ నిచ్చె. ౨06 

మజీయుం గరేణువులు 'వింశతియు వింశతియు, నుష్ట్రంబులు 168*జతం 

బును శతంబును, శిబికాదండం౦బులు వేయును, జామరంబులు వేయును 

సవిశేషంబుగా నొనంగి వదక్షిణం బొనర్చి మొక్కి. మోహినీ మోహ 

వారిధిం దేలియాడుమని మీర లను గహింవుండన( బు[త వాక్యంబు 

విని రాజేందాః విదేహతనయతో రఘువీరుండునుం బోలె మోహినితో 

విహరింపు మీ మోహిని కుశ కేతుపుతి మాకుం జెలియ లిర్ష్య యేమియు 

లే దీవుతుండు బోధింప మా హృదయంబులు గరంగిన యవి. యని 

విన్నవించిన రాజు (పహర్షంబునొంది ధర్మాంగదుం జూచి యిట్టనియె. 

సప్తద్వీప పరీత భూవలయ.. మెశ్యర్యంబుతో నేలు “మ 

త్యాప్ప/తాణము దుష్ట శిక్షణము శార్యస్ఫూర్తి రి చేంజేసి భూ 

గోవల్ గొల్వ విష్ణ వానర పరికుణ్ణ వతాచార స సం 

పొసి విం ధర్మము నిల్పుమీ సుకృత సారజ్ఞుల్ వళంసింవంగన్, 808 

ఎల్లప్పుడు సీవ్ర దేశంబులు దిరుగు దానంబు' వదలక కౌటిల్యంబు 

లెటింగి లోకొత్తృష్ణ్టంబైన యాచారం బెయ్యది యదియ కావింపుచు 

- అనంఖ్యాతముల్ . 

భూషణ్ణంబులు యామలిక క్యామభూరి 

గనక పా్యతమణీ పా(తకములు 

శతం మున శతంబును . 
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రాజులకు విశ్వాసం బన్నియడల వలయుం గావున( గోశాగార పరిజ్ఞా 

నంబు సేయుచు నుండుము. నీవు సుతుండవైన కతన నాకు గే 

, జగన్మోహిని మైన మోహినితోడ విహరింవ( బునర్యౌవన పావి 

యయ్యుడు. “మనుష్య లోకంబున వృద్ధునకు సురతానురాగంబు 

బా 

తే. గీ. 

గలుగుట హాన్యకరంబు. మేను జీర్ణంబయ్యె. శిరోరుహంబుల( బలి 

తంబు వొడమె. జీర్గుండనైన నీచే నజేర్జుండనై భోగంబు లనుభవించెద. 
నే వీకాంత నాకాంతంబు 4 విడిచి నాకాంతయె  వచ్చుటంజేసి భవద్భాహు 

గుప్తుండనై "కబర్ నిర్హ ర దివ్యనది తటంబుల విహదింతు నీవురంధ్రి 

మత్సాణంబు. _ దివ్యకాంత. ఏ తన్నిమి త్తంబుగా దేవతలు ఖేదంబు 

నొందుచుంజనిరి. దీని నసంరక్షింపవలయు ననిన తండి వాక్యంబులు 

విని యువచారంబులు గావింవ నాజ్ఞునువర్తుల నియోగించి రాజ్య 

భారంబు వహింపుచుండె నంత. 909 

ఈరీతి ధర్మాంగ దెం్యదుండు పాలింవ. 

బాప బుద్ధులు లఅభింవరు జగముల; 

బుష్పఫలవిహీన భూరుహంబులు లేవు 
శాలి రహిత మహీస్థలము లెదు 

సకలా ర్తి హర పావశమన శీతారన 

దుగ్ధఘృతంబు అద్భుత ముగాంగ( 

బిదుకని మొదవుల కదుపు లెవ్వియులేవు 
కలగి దురుక్త భాషలు వచింపు 

నంగనలు లేరు దుర్భృత్తులై న యట్టి 

తనయులును లేరు పితృ నృహస్థాయిని యగు 

కన్యయును లేదు వి[పోక్తి కలిత భవ్య 
కార్యములు నేయని మనుష్య గణములేదు. 910 

మజణియు హరివాసరంబున నెవ్వరు భుజియింపరు వారికి సంపదలు 

168 ట్రోగద్రానంబులు వ్యవధానంబు నొందవు. నదులు నిదాఘంబున 

కోషంబు నొందునట్టు శీణత నొందవు. వర్షాగమ దూర్వాంకురంబులుం 

బోతె నకయంబులగు (నన్యన సంపద ద లొంది) దన్యు భయంబులు లేక 

162, 

1868. 

బర్త్వనిర్రర 
బ్య 

భో గచదానంబుల వ్యచానంబు నొందవు. 
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(యందజును) గృహంబుల నత్య ధర్మవరులై యఖిల భో గంబులు 

: ననుభవింవుదురు. భూమి దున్నక పండు. శిశువులకు. జనుబాల పుష్టి 

గలదు. శ్రీలు భర్త భోగ 'ోకలిత లగుదురు. స్వరాష్ట్ర గు ప్రిని 

రాజులు హర్షంబు నొందుదురు. 16ళదేనువులు గోపకులు గాయక 

స్వేచ్చా సంచారంబు చేసి వత్స్రవియలై పాలు గురియుచు 166నిల 

(య)ంబులకు వచ్చు. నిటు రామ రాజ్య [పకారంబున నుండు నంత. 

 ; 911 

రుక్మాంగదుడు “మోహినితో నుఖించుట 

ఇది దిన మిది రే యిది క్షణ 
మిది జామిది పక్షమనుచు నెజు(గక భోగా 

స్పదమగు వదమన నా విభు 

1687డ్రెైదమాడి సుభోగ భోగ మెన(గ ోరమించెన్. 812 

ఆ రామామణితో రమించి రవివంశాధీశళు( డత్యంత త్తే 

జోరమ్యత్వ దృఢత్వసత్వ బహు వస్తుత్వంబులన్ శుక్టప 

కారూఢ దింజరా జు వోలె నుదయంచందెన్ వధూనృత గీ 

తారంభంబులు గాంచి తద్వనిత యాస్యన్ఫూర్తి వీకింపుచున్. క81శి 

వరకుంధి కుంభ వీనాం 

తర నీరంధ్రాతి వృత్త 1ోతత్కుచము లురోం. 
తరమున రాయుచు ధరణీ 
ధర వల్పభు. డమితమోహ తత్పరుండయ్యెన్. 814 

ఆరోమరేఖ యాసొగ 

సా రుచిర నితంబబింబ మా యొయ్యారం 

బౌరా! రాజీవభవుం 

_  డేరీతిం జేనెనో నమిద్ధత దీనిన్. 8165 

' “164. కలితు లగుదురు. 

_165. - ఛేనువుల. 

166. నిలంబులకు వచ్చుచు నిట్లు 
167. డిదమాది నుభోగ. 

168. రచించెన్. 

169. తత్కుచములు దొంతరమున 
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కరికరాకార రేఖకు బిరుదు గట్టిన యవి యూరువులు, విజిత శరధి 

సంఘలు జంఘలు, శృంగార రన (ప్రగల్భంబు గుల్భంబు, సీ యింతి 

ఎ. గలుగనే సిందాదుల కంటెం గృ ఫ్రతార్టుండనై తి నని హర్షించి యిది 

_ వెండిన ధర్మాంగదుండు దక్క_ం 'బాణంబేని యిత్త్తు ననుచు మెచ్చి 

యష్టవర్షోవభోగ సంలబ్ధి వర్తించునంత. 816 

గెలిచె నెవురు విద్యాధరుల రణమున. 917 

మణులేను నిజశకి, మహిమ నొకటి 

నొకటి నహ్మన శతోతృమ !7'పట 

ధాయక నవసుధాధార లొలుకు 

ధనమయి కీరి ని దనరు నొకటి 

వ్యోమగమనంబు నొందించు నౌొరవు మెజయ 

పూర్ణ నేతాంతలై తదంభోజ ముఖులు. 918 

వెంటరా ధర్మాంగదుండు రుక్మాంగద శీ తీశు పదంబుల వె (వాలి ఏర 

యేవురు విద్యాధరులు మలయాచలంబున వీరి జయించితి ఏక్షింపు 

మెతద్భార్యలు నెరం|ధులయి యీ మణులచే మోపానీకాంత నలంక 

రింతురు. సర్వకామ (పదంబులై పునర్యావన దాయకంబులై యుండు 

సీమణులు దాల్చిన జీర్ణవంతు లేని లావణ్యవంతు లగుదురు. ఈ 

మణులు *“గేవళిపలిత నాళకంబులు: వస్రహర్మ్య నువర్హాది చింతిత 

మహాబల వరా[క- -వి। కమాఢ్యు ఫ్రలఅఘనుల విఖ్యాతబలుల. 

వ. 

గీ. తొమ్మిదవయెట ధర్మాంగదుండు మలయ 

వర్వతో త్రమమున 1'/0వ్వుపః బలపరా[క 

మాఢ్యుల ఘనుల (భువన) విఖ్యాత బలుల 

సీ, అప్పన దెచ్చె విద్యాధరుల జయించి 

హాటకమయ లక్షకోటి (పదంబగు 

దాయకం బొక్కటి తారుణ్య నంపద్వి 

నొకటి 172 గృహ పధానోత్కట ధాన్య సా 

తే,గీ. 

నట్టి మణిరాజములు దెచ్చి యధిక శౌర్య 

ధనులు విద్యాధరాగణుల్ దారు నశు 

వ. 

170. 

171. పటు 

172, 

178. వళితులిత నాళకంబులు. 

గృవా (పభానోత్కటం జె ధాన్య-సాధనంబై కీర్తి( దనరు 
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సిద్ధి మూలంబులు. చింతామణులే కాని యితర మణులు గావు. 

గంధర్వులు నేనును ముప్పది దినంబులు రణంబొనర్చి నీ తేజంబున 

జయించి యవన గొంటి. ఏను సముదంబు (పవేశించి నముద 

గర్భంబున నొక యే(డు వర్తించితి. నాగ శతావృతమైన భోగవతి 

నిర్దించి యయుత నాగకన్యలం గొనివచ్చితి. ఫణిఫణా రత్నంబులు 

దెచ్చితి నచ్చట దానవ మందిరంబున కేగి యెనిమిది వేవుర దానవీ 

కన్యక ల నాహరించితి. శతకోటి రతృంబులు దీపార్ధంబుగా నాపా 

దించితి. యుష్మత్పరాకమ పాలితుండనై రసాతలస్థితంబగు వారుణ 

లోకంబు చొచ్చి వరుణుం గాంచి [బతుకవలసెదవని మా తండి 

యాజ్ఞం దిరుగు మనంగ నలిగి యుద్ధసన్నద్ధుండై యొక వత్సరంబు 

ఫోం. అతని నారాయణా స్త్రంబునం దూలించిన  నమీరవేగంబులై 

విజితచం[ద (వభాభోగంబులై యొక్కాక కర్ణంబు శ్యామంబై తృణ 

తోయంబులు లేక (బతుకు తురంగాయుతంబును బుష్క-రానుజయైన 

.తిలోకనుందరియగు నొక కన్యను భార్యార్థంబుగా సమర్పించె. ఇచ్చ 

వలసిన యవి యంగీకరింపుడు. వుతార్జిత వ త్తంబు గాహ్యాంబు. 

శంక వలవదు. వ్యయంబు సేయుము. తం|డియెడ సీ ధనంబు నే 

నార్జించితినని గర్వంబున నాడికొను వుతుం డా భూతసంప్టవంబుగా 

నరకం బనుభవించు. కుఠారంబునుం బలె! బితధినుండగు కుమారుం 

డిచ్చెనని తండ్రియు ననుకొనం దగదు. 819 

తండి శార్యంబున, దనయుండు సర్వ్యంబు 

ఓనార్జ్టించు పట్టున నతని మహిమ 

178 న్ ధాత వన్నించు నుత్క టి తృణ [వాతంబు 

పవన పూరిత చర్మ భ స్ర్రజలము 

మయయోష దిరుగు సమ్మగ శక్రి 

“176నటు గాన. బితృళ క్రి కియందురా తనయని 

తేజోబలంబులు దెలిసి చూచి. 

సే. 

_ దరియింపం జేయ నూత |పోతయగు దారు 

14. నార్జించు వట్టిన యతని మహిమ 
175. ధాత బణంచు నుత్కట 

176. నటుగాన పితృళ క్తి 
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తే.గీ, యట్టగుట సి జలాధిశ్వారా[గ పుత్రి 

గాంచి కరుణించి నీ యిచ్చ గలిగినట్ట 

యిమ్ము పంకజ సంభవ హితకుమారి 

N-17 

కగ్రదానిగ మన్నించి యవనినాథ. F 920 

వ. అనిన విని మాంధాత యిట్టనియె. 921 

తే.గీ. కొడుకు మాటలు విని రాజ కుంజరుండు 

మోహినియు నేమి తలధిరి మునివరెణ్య 

చితతరమైన యీ కథానూత మెల్ల . 

సీ ముఖంబున విన బుద్ధి నేడు ఫాడమె. వ్రైఇ£ 

వ, అనిన వసిష్టుం డిట్టనియె. + . : 929 

ధర్మాంగదుని వివాహము 

శా. ఆనీతాద్భుత వుత్రసంవదలు నెయ్యంబంది వీక్షించి ని 
త్యానందంబు వహించి భూవిభు(డు శౌర్య స్ఫూర్తి నతీగైర్తి ల 
శ్రీ నితోన్న తి ధాత్రి నాజ్ఞ నడివించెక౯ా వీండు నత్పుతు(డ 

న్యూనజ్ఞాన నిధాన మాఢ్యతరు. డర్లుండంచు నూహింవుచున్. కిడిష4 

క. అసమకళ నుదిన నుముహూ 

ర్తసువిధు నక్షత తిధుల ధరణివులెంచన్ 

స్వనుతునకు వివాహము సే 

య సువి పుల. బిలిచి ధన్యు(డై. పూజించెన్. వ2ల్ 

వ. పూజించి గోనిష్కూ సహ|సంబు లాకొ_క్కని. కిచ్చి యనిచి 

నిజ పురోహితునిం జూచి యిట్టనియె. ౨26 

గీ. యౌవనోవేతుడగు వతు నాత్మజనకుం 
డర్ధ మబ్బియును వివాహ మాచరింప 

కున్న నాత( డగమ్యమై యున్న దుర్ని 

రయముల వసింపుచుండు యుగాయుతంబు. వల 

వ. అది గావున భాల్యంబుననే వివాహంబు సేయట పితృకృత్యంబు 

సుతుని నిర్వహించుట తన్ను నిర్వహించుకొనుటి. సుతుండు కృత 

177. నుముహూ ర్తనుండును నమత నుకిథుల 
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వివాహుండై న( దండి  '5కృతార్థుండగుట. బు తుండు గుణవంతుండేని 

వివాహంబు సేయవలయు ననం దద్వచనంబులు విని పురోహితుండు 

హర్షించి 190 సంకేతంబు లిచ్చామాతంబునం దొడమక గురువాక్యం 

బునం దాంటటకయున్న ధర్మాంగదునకు వరుణాత్మజా పూర్వుకంబుగా 

నాగకన్యక ల వివాహంబు చేసిన, మొదల. దం|డికి మొక్కి యంత 

మోహినికి( గేలుమోడ్చి తదనంతరంబ సంధ్యావళి చరణంబుల కెర(గి 

నగుచు నిట్టనియె. పఏ25 

గురు వచనంబుచేత మయికొంటి( బర్మిగహ నత్పరి |గహం 
బురుతర 'కిభ క్రియుం గురు హితో క్రియ మామక _సెననందు ని 
ర్భరతర దార నంగహ నిరంతర భోగములేల నాకు ద 

దురు పద సేవయే సుకృత గుచ్చము నాకము నాకు 45 829 

మనము గురు శుశూష "సేయందగు నన సంధ్యావళి యిట్టనియె. 880 

అనఘా : నంతత భోగ భాగ్య బల దీర్దాయున్సమేతుండవై 

జనకాను (గహశ క్రి క్రి వీవు గలుగన్ నర్వుంనహన్ శక్రి త్రీ 

జన మూర్ధన్యత ధన్యతన్ వెలసితిన్ నులన్ సపత్నీ | సతుల్ 

నను మన్నించ(గ మంటి సీ మహిమ నానావైభవ న్ఫూర్తులన్. 8981 

అని శిరంబు మూర్హొని యనిచిన నితర 151జనయి[తుల నట్టనె పూజించి 

రాజ్యపాలనంబు "సేయుచు నే దేశంబునందు నే 1పయోజనంబు నందు 

నేమరక వర్తించె. సర్వకార్య జాగరూక నిర్యాహుండై నిలిచె. 
హస్త్యశ్వరథ పదాతి పోషణంబు గావించె. దుర్గ సంరక్షణం బొన 

రించె. తులా మానంబులు నెలనెలకు కోధించె.  పౌరజన గృహ 

కృతశ్థంబు పరిశీలించె. ఎచ్చట సనంధ యుండు స్తన్యపానంబు లేక 

రోదనంబు! గావించు, నెచ్చట శ్వ్మశూజనావమానంబు నొంది వధూ 

జనంబు దుఃఖించు, నెచ్చట సమర్థుండై తనయుండు గణన "సేయక 

యుండు, నెచ్చట వర్ణనంకరం బగు, నెచ్చట గూఢ విభవులై లోకులు 

వర్తింతు, రచ్చట భర్పృమతియైన యింతి కంచుక రహితయె యిల్లు 

వెడలి తిరుగు నెచ్చట నకేశయై విశ్యస్త గనంబడు, నెచ్చట నకేశ 

178, 

“180. 

181, 

కృతార్థుండ గుకీ, పుతుండు. 

నంశకేతంయబు అ శెయిచ్భామ్యాతంబున ౦ బెడమక. 

థ్ కియె గురు హితో కియె మామక జీవనఎబు 

జన నయిత్వల 

N—17x 
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యగుచు( బుణ్యపుర ౦ (ధి రాణించు, నెచ్చట (వతి కోధియై యుండు, 

నెచ్చఉఓ నారణ్యకుండు నగరా[శయుండగు, నెచ్చట ధనికుండై లోభి 

యగు, నెచ్చట నిర్ణ్వయుండు వసించు, నెచ్చట గోపాలుండు పురాంతర 

వర్తియగు, నెచ్చట బుత్విజుండు నశాస్తుండు గాడు, ఎచ్చట దే? 
కాగణియగు గురుండు లే(డు, ఎచ్చట బాలిశుండు వసించు, నెచ్చట 

లొహవికయం బొనరింతు రెచ్చట సలి వికయంబుసేయుదు, రెచ్చట 

సీలవస్త్ర నిషేవణంబు గావింతు, రెచ్చట మద్యపానంబు వాటింతు, 

రెచ్చట వృథామాంన భోజనులగుదు, రెచ్చట '52స్యక్రళ త పరిత్యాగులు 

నిల్లు, రెచ్చట నకల నుర నంవూజ్యుండగు విష్ణుదేవుని విడిచి యన్య 
దేవతా ిభజనంబు సేయుదు, రచ్చట నచ్చట వితర్కించి, వా(డన్మ 

దీయుండు గాడని శిక్షింపుచున్న వాడని వసిష్టుండు మాంధాత 

కిటనియె. లల్లి 
0 

ఇట్టు ధర్మాంగదుం డిల యేల నేనరు( 

డైన ధర్మము సేయు ననుఖిలేండు 

సంతాన హిను(డై జను(డుద్భవించ (డు 

వై కుంఠ నగరాధి వాసిగాని 

వా(డు మృగ్యుండగు వసుధాజనంబులు 

తుష్టి పుష్ట దయెక దృష్షియు( దగి 

వర్తింతు రతి తృప్తి వత్సలు చెలరేగ 

ఘట దౌగ్గులౌ నాల కదుపు వితుకు( 

బూర్ల మెయున్న (పతి భూజములకు సీమ 

తద పటలంబులం దనిశంబు దోణ 

మాత మధు రనధారలు చిత లీల 

కికీగీలు కొను. బండు దున్నక మేత తలము. ల్రీలిని 

'కికక్షతయుగ ధర్మంబు క్రిందు( గావించు (తే 

తా ద్వాపరయుగ మధ్య సమయమున 

గగన మార్గము ఘనాఘన లీల బొరయ ను 
[పభ మించి చంద బింబంబు మెజయ' 

స్వకళ త పరిత్యాగంబులు నిల్లు 

భజనంబు సేయుదురు యచ్చట నచ్చట 184. గీలుకొన( బండు 

కృతయుగ ధర్మం బొకిందు గావింపు (శేతద్వాపరయుగ మధ్య స్థలమున 
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గుంభ సంభవ కళాంకురము తళ్ళులు దేర 

'56నద్రులు మిన్నే బులై పొదల నాశ్వీ 

నాంతంబు నందు దై త్యారి మేల్కొానం గును 

మాస్త్ర శరాయత్తు(డై యరణ్య 

గమ మలయ మందర సహ్య వింధ్య 

హేమనగ పారి య్యా మహేం|ద ముఖ్య 

గిరి వరంబుల( గాంతతో( (గడ సల్పె.. ల్రల్ల4 

దను లావణ్యంబు నెరవి తను నప్పుడు మో 

ఘను డాత(డు మజచె నకల కార్యాంతరముల్ . త్రిలిన్ 

హరి వాసర మొకటి మజవ( డర్థము మజుచెన్ 

భరణము మటజఅచె౯ జితారి భరణము మజవచెన్. 986 

ఇట్టు దశమి మొదలుకొని దిన త్రయంబు గంధ తాంబూల పుష్పాది 
కంబును స్రీ భోగంబును విడిచి వర్ణించె, పుణ్య పదంబైన. కా ర్రికంబు 

[ప్రవశీంచె. కార్తీక సమంబైన మానంబును, గత యుగ సమంబై న 

యుగంబును, వేదనమంబై న విద్యయును, గంగా నమంబై.న తీర్థం 

బును, జల దాన సమంబైన డానంబును, ధర్మ సమంబైన వి త్తం 

బును, సత్య సమంబైన యశంబును, నార్ రోగ్య సమంబైన యుత్సా 

హంబును, ”గేశవ సమంబైన (దైవంబును) గల్లకుండుటం జేసి 
కార్తికంబున విషయ వవణుండేని (వతంబు సేయక యుల్లంఘించిన 

సర్వ ధర్మ బహిష్కృతుండై తిర్యగ్యాని జనించు నని వసిష్టుం 

డానతి యిచ్చిన మాంధాత యిట్టనియె. 997 

తే. గీ. సార కల్హార కమల కాసార సింధు 

నం 

కు దినదిన మొక్కొ_క చింతను 

పొని మోహము నందించల్ 

క. దురిత హరమైన యాశ్రీ 

దరుణుల మజచెక౯ ధరణి 

వ, 

8. 
5 

నదులు మోయేరులై పొదల నాళ్వి సాంతంబునందు దె ద్రైశ్యాది మేలొ న [( 

గేళవ. నమంబైన గర్లకుండుటం చేసి . 



మ. 

Rr 

UX 
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ఇటువంటి మానమున నా 

కుటిలాలక( గూడి రాజ కుంజరుడు మహో 

ద్భట మోహపరు.డు త్మద్వత 

మెటులం గావించెనందు నేమి యొనర్చెన్. వివి 

అనిన వసిష్టుం డిట్టనియె నా కాలంబున రాజు వటపహాంబు మోయ 

మోహిసిం జూచి సీతోలహడి చెసే క్క_ండ్లు రమించితి. భవపదవమాన 

భయంబున నిన్ను వడనై తి. ఒకటి నం|పా ప్ర మయ్యెం జెప్పెడ 

వినుము. నీయందు మోహంబున ననేక కార్తికంబులు దాంటె. 

హరి వానరంబు దక్క! గా ర్రికంబు [వతంబు సేయనై తి. ఇషా 

వూ ర్హంబులు వ్యర్థంబులయ్యె. తన్మాన మాహాత్మ్యంబు వినుము. 889 
డి 

రాజు మోహినికి గార్ర్తీక మాహాత్మ్యము వివరించుట 

మృగయానక్తులు మాంనభో జనులు సన్మెధాస్థితిం గా ర్రికో 

పగమాద్యంతములందు 1858 మవూంసభయ దంభంబుల్ విసర్జించి వ 

న్నగ తల్పాలయ సీమ నుందు నిరతాన్న త్యంబుతో నందు నిం 

పుగ భవశ్షానియమం బొనర్చ్బు నరులకా భూషింవ శక్తుండనే ? 840 

. ఇలలో ననేక దానం 

బులు గల్గిన, గల్లనిమ్ము భూరి (ద్రవ్యం 

బులు చితాయాస కరం 

బులు ఫోలునె దీప దానముల నిలలోనన్. 41 

ధర భూతికాము(డగు నా 

పురుషుడు చెయందగు నందు భూరి యళశ్శళ్శి. 

కరమై ధర్మ గుణంబున | 

కిరవై యధికమగు దాన మెయ్యది యైనన్. స్ట్ తి42 

ఒకచోట నకల దానము ' 

లొకచోటం దీపదాన ముత్కట వుణ్య 
[(వకటత సమములు నర్వా 

ధికమౌ కార్రికమునందు. దెలివి నొనర్పన్.. లి4లి 

188. మాంనచయ ధంభంబుల్ 
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కితి( గా రిక మాసం బ 

చ్యుత నాభి సరోరుహంబు నూరిజనం బ 

చ్యుత పూజ సేయు నాత(డు 

౫ తజన్మాఘముల( బాయు శౌరింజెందున్. 844 

. వనుధలో వతోవవాన నియమములు 

కా ర్రికంబునందు( గడ పెనేని 

వాండు దివ్యశ క్తి క్రి వె మానికుండయి 

తిరుగుచుండు విష్ణుదేశమునను. లెథర్ 

అది. గావున నావె మోహంబు వదలి హరిపూజా' పరత్వంబున వ ర్తింపు 

నేను (వతపరుండ నయ్యెదననిన మోహిని యిట్టనియె. 846 

. కా ర్రికమాన ముత్రమముగా నిటుపల్కి_తి వి స్తరంబుతో 

నా ర్రిహరంబుగా( దెలువు మభ ధునీకిటిధామ పుష్క_రా 

వ ర్తములందుంజేసెద నవశ్యము దాని మహ త్తముర్వి పై 

వార్తగ( ద్మద్వతంబు మునివర్యులకెల్ల |బకాశమైతగన్. 847 

189(అనిన మోహినికి రాజిట్టనియె.) కా ర్రికంబున [బాజూాపత్య 

చరుండై , ఏకాంతరోప వాసియె యేకర్మాతంబు నందైన ష్యడ్నాత 

ద్వాదశరా[త పక్షంబుల యందేని మాననంబునందేని నువవాసంబు 

గావించిన హరిలోక (పొ ప్తియగును. లిశ్వీరి 

ఆ.వె. ఏకభు క్ర యాచితేతరేతర మహా 

em 

వ్రత మొనర్చిన నట్టివాండు గాంచు 
నవని యెల్ల సంశయము లేదు కార్తిక 
మానరాజమునను మందయాన:. _ ౨. శ్రిశ్ర 

కార్తికంబున రమాకాంతువూట యొనర్చి 
హరివాసర [వత మాచరించ 

నరవరణ్యుండు న్తనంధయం డెన్న (డుం 2 

గాడు (వబోధ నీ కాలమునను . 

189. (“అనిన మోహినికి రాజిట్లని యె” - అనునదిలేదు) 
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జాగరం-బొనరించి నకల వురాణనం 

[శ వణంబు గావించి చ కి( గొల్చి 

యారా(తి దా(టించె నతిపాతకుండేని 
హరిలోకమున కేగు నతిశయమున 

రమణి గర్భంబు చొర(శు వరాహ మండ 

అంబు తతా లమున( గుశలమతి( జూడ 

సా(౦)ఖ్య యోగ (ప్రభావ [వన క్రి( కూసి 

యనఘ నిర్వాణ సంవద యా కమించు. __లై50 

కార్తికంబున సూకర మండలంబు చూచి (తివిధ పాతకంబుల( బాసి 

పునర్దన్మ ంబు నొందండు. కారి కంబున( దెలకొదంబులు వర్తింప 

వలయు. 0కాంసన్య పా|తంబున భుజింపం దగదు. నిష్వావ భక 

ణంబుచేసి సంవత్సర కృత వుణ్యంబులం బాసి ిరానభియానిం 

బంచ దశ జన్మంబులు జన్మించు. కారిక '2వమవూసంబున నూకర 

మాంనంబు భుజించిన దుర్మతి షష్టివర్ష సహసంబులు రౌరవంబునం 

బడు నా రౌరవంబులం బాసి [గామ నూకరంబై జనియించు. 

కారి కంబున మత్స్య భక్షణంబు సేయు నతండు చండాలుం డై జని 

యించు. కించి ద్యతాచరణంబు చెయువానికి నేనిం గా రికంబున 

నకల పాపంబులు నడంగు. కార్తికంబున [వత దీక్ష. గె కొనండేని 

సర్వ పుణ్యంబులు నిరర్ధకంబులగు. పశు యోనియందు జనియించి 

మజియు'. గిమికీటకాశియందు నుద్భవించు.  కార్తికంబు వచ్చిన 

గృహంబున వర్తింపం దగదు. విశేషించి కా ర్రికి గృహంబున( జేయం 
జనదు. తీర్ణాంతరంబునకుం జనవలయు. కా ర్తిక శుళ్టప త్షైకాదశి 

నుపవసించి ద్వాదశి [ప్రాతఃకాలంబున పభకర్మంబు | లాచరించినవానికి 

హరి మందిరసీమ అభించు. సంవత్సర (వత సమావీయుం జాతు 

ర్మాస్య్రవత సమా వ్రియుం గా ర్రికంబునం జేయవలయు. కారిక ంబున( 

బది దినంబులు విష్ణునాభి నరోరుహం బని వెలయు; నా దినంబుల 

యందు ను తరాయణంబు గాక యున్న శుద్ధ లగ్నంబు లకయున్న 

వివాహంబు లొనర్చిన. బు|త పౌతాభివృద్ధి యగుం గాన. గా ర్రిక 

|వతంబు సలుపవలయు ననిన మోహిని యిట్టనియె. లక] 

190. 

191. 

192. 

కాంన్య పా తంబున భంజింవందగదు 

రా నభిర్యోనిం 

మాంసంబున 
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సత్యారామ 'తటాధిరోవిత సుమాంచత్సారిజాత [దుమా !' 

యత్ర్యైశ్వర్య విశేషవూరిత కుచెలాఖ్యాక ; పాంచాలికా 

సత్యా ర్రిక్షపణ (ప్రసన్న విమల స్వాంతా J భజల్టోక నం. 

పత్యుల్లాన వికాసదాయి కరుణాంభఃపూర : భోజ్యాధిపా | లల్ఐ 
న 

ఘంటా కర్ణ మనోరథ 

ఘంటా పదళశీల : బాణ కలు షాత్మక దో 

ర్తుంటాక : వకిమాఖ్య 19 

రంటీ సౌశీల్య కల్య రజోరునిధీ : వలల 

మహానగ్గర. 

1“కకుబంతాథ్యాక రుగ్ముక్కకుదవర శుభాకార రేఖా విధానా 

ధిక సౌరభ్య (వసాదా | స్థిర విభవఘనో దీర్హ తేజః [(పభావా : | 

" గో వకట స్వాంతస్థ లోక వచయ నకల నంవ| తృకాశాతి 197 హర్షో 

త్సుక న దీవృద్యకోదాన్తుత చరిత! నుధాంధోజనసో తపా త్రా! లీరి4 

గద్యము 

ఇది శ్రీమత్క_ంజర్త కొండమాచార్య 

_ పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్యవుత 
కశ్యపగో త పవిత్ర శ్రీ మదల్హాడు నృసింహ (పణితంబై న 

నారదియ వురాణంబునందు( జతుర్ధాశ్వానము 

: సంపూర్ణము 

“198. 
194. 

తటాదిరోపిత 
శ్రా | a గొ a | రంటా సౌశీల్యకల్య సౌభాగ్యనిధీ | 

195, కకుబంతాఖ్యాక యుగ్భక్కకుభ తర శుభాకార 
196. 
197. 

[పకట స్యాంతశ్యలోక 

వారో [త్పుక సన్ఫునిహవృద్యళో దా 



దీయ పురాణము. dq 0 

వామాశ్నీ హుదయ నదన: వనరుహ వదనా : 1 

అవధరింపుము. వసిష్టుండు మాంధాతకు. నెణింగించిన కమంబున 

నూతుండు శౌనకాదుల కిట్టనియె. లి 

చాతుర్మాస్య: (వ్రత మహత౦ంఘు' 
దు 2 0 0) 

తతి వర్ణించితి కార్తిక వత మహత్వఖ్యాత ధర్మంబు [వప 

స్తుతమె యుండ(గం దెల్పు మింక నృపచాతుర్మాన్య పుణ్య వతం 

బతిలోకం బనవద్య మ|పతిమ మిట్టాకాల మేదాన మీ 

క్షితిలో6 జేసిన. బూరమె వెలయు భ క్రిన్ నా కెజింగింవవే. లి 
వ కాల 

అనిన. : 4 

వాసి నయాచిత |వతు(డును నక్ష భో 
క్రయునైన వాండనుర క్రి (బాహ్మ 

ణులకు భోజన మిడి నూత్న బలీవర్ద 
మొక్కటి వని(డితో నానంగవలయు 

నట్టు (బాహ్మణ భోజనానంతరమున న = 

మాంస భోజను(డైన మానవుండు 

ధేనువుదక్షిణ దీవించ నర్పీంచ 
దగు నాకు లెల్ట( జోద్యము వహింప 
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నుసిరికల [కింద నిన్నియు నూర్జితముగ 

నామలకములతో. బెట్టి యర్హ ముగను 

నియమ మొనరించు వారికి నియత ఫలవ 

రీత దానంబు తగ నాచరించు టొప్పు. 

నెరయు తైలత్యాగ నియమంబునకు ఘృత 

దానంబు తద్దృత త్యాగనియమ 

మునకు. బయోదానమును దధిత్యాగ ని 

యమమునకును హిరణ్య పదాన 

మట పయస్యాగ నియమమునకు రజత 

దానుబు నా సర్వధాన్య భోజ 

న త్యాగ నియమంబునకు శాలి దానంబు 

భూతల్చ నియమంబునకు హంన 

తూలికా కందు కాన్వితశాలి మృదుల 
శయన దానంబు త కభషానియము 

నకు ఘృతా పూర్ణవర భాజన |పదాన 

మరసి కావింవవలయు నే పురుషుండైన. 

మౌన నియమంబు మానిన మానవుండు 

కనక ఘంటాద్యయము నముత్కంఠ తోడ 
దాన మర్షించి మృదుశయ్య దంపతులకు 

నానంగి భోజనమిడి గోవు నాసంగగవలయు. 

నిత్యస్నాయి హయంబు నీ శుభములౌ నిస్స్నెహ సంస్నాయి సం 

స్తుత్యుండై ఘృత నక్తుదానమున నాద్యుల్మెచ్చ' బుణ్యవతౌ ' 

న్నత్యుండౌ నఖకై శికోత్ క్షణ నమానద్ధ (వతాచార మి 

ట్రత్యంతంబు న్ నొనర్చెనేని ముకురంబర్త ంటు దానంబిడన్ 

పాదుకలు విడిచి విడే విడి 

పాదంబుల( దిరుగునట్టి పరమ వత సం 

పాదికి శుభమగు మృదుతర 

పాదూదానంబు నియతి బాహ్మణున కిడన్. 

జెట్టగరము ఫలనియమ (వాత పతి 
వారిందన్నిీ యత ఫల. (వాత (పతి 

వివి (2) (వాత్యపతి 

వ్ 

ర్ 



నారదీయ పురాణము 267 

ఆపణ పరిత్యాగంబున డెను దానంబును నామిషత్యాగంబున( గవిలా 

దానంబును దేవతాలయంబున నిత్యదీపం బర్వించిన సఘృతవా సో౭_ 

నిత. త్నామకాంచన దీపపా|తంబులు విష్ణుభక్తునకు వతపూ రికి 

నర్పించిన, నై శ్వర్యంబు (పావించు. ఏకాంతోపవానంబున న వస్రుకాంచన 

యు కంబులైన యెనిమిది హలంబులు శయ్యతో (గూడ నొసంగందగు. 

తిరా|తోవవానంబు చేసిన ఛతో పానహయుత మైన మణిక మర్పించి 

శిరాకర్షణ షెమంబై న పచ్చని యనడ్వాహంబు నర్పింపవలయు: 

నేకాహ్న కోవ వాసంబున నజాదానంబు సేయవలయు. భలాహారంబు 

చేసిన శాలిదానంబు గావింపవనలయు శాకాహారంబు చెసిన ఘృత పూర్ణ 

రజత పా|తంబు లర్చింపవలయు నివి యిన్ని యు లభింపకున్న వి|వ 

వాక్యంబున (వతంబు పూర్ణంబు గావింపవలయు. విపవచనంబు 

(గ్రహించి దతిణ యొసంగయేని నరకంబునంబడు. (వత వైకల్యం 

బున గుష్షియు నంధుండు నగు. దివిజులు బ్రాహ్మణ .వాక్యంబు 

నందే వ ర్రింపుదురు. తద్వాక్యంబు (శేయ?కాం క్షైయగువా( డెవ్వ( 

డతికమించు? వేదా శిత మై పాప విమోచనంబై మాధవతుష్టై హేతు 

వైన పరమరహన్యంబు విను మనిన మోహిని యిట్లనియె. 10 

మోహిని రుక్కాంగదుని (వతనిష మాన్చించుట 

ఇతరం బెంచక కా ర్తికవతము ల్ లో కెష్టంబు గావించి ప 

లి_తి రాజుల్ (వతరీక్ష గై. గ కొనుట “లక్ష్మీ హేతువే * యుద్ధరం 

గతరంగ స్పురితాంతర౦గ "జయ విఖ్యాతిన్ మహీపాలన = 

[వతముం దానము; దక్క జేయుదురెః! పూర్వత్షోణిఫాలా గణి: 11 

చేయకు మీ వత మవనీ 

నాయక ! కందర్ప మోహన శితాస్తము నా 

కాయము నాటిన దూలెన్ ''.. . 

గాయము కానంగరాడె "గాయము లింకన్. . 12 

అనిన. 18 

(పతివచనము దోచక భూ . 
వతి యతి విన్మయముగాంచి |పథ్యాత గుణ 
స్థితి సంధ్యావళి( బిలువన్ 

వీతత మహోపాయలై న వెల(దుల( బంచెన్. 14 

“లకీ హేతువై”' యని | వాత ,వతిలో దిద్దుబాటు కలదు... 

కాయము లింకన్ అని (వాత వతి. 
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వనిచిన వచ్చి రత్నగ్భహపాలిక బాలిక లూ(చ .డోలికాం 

చనమున మోహిని “లకుచ చారుకుచ స్థలవ ర్రియె యశో 

_ధనుండగు ధర్మశోధను నుదారకళా పరిపూర్త చం|దునిన్ 

గనుగొని వామభాగమున గక్కున నిల్చ వరాంజలి కియన్. 15 

నిల్చి యిటనియె. 16 
| ర లం ' 

నను బిల్సించితి వెమినాథ ! సక లానందంబులందావ క్రో 

కి నిదేశంబుల నున్న దానను నపత్ని దుఃఖ లేశంబు లే 

దనభఘా: మోహిని నాశరీరము తదీయంబై న భోగంబు మ 

ద్దనభోగం బింక నంళయంబు గలదే కారుణ్య రత్నాకరా: 17 

.గ్గ.- పతి సుఖం బాత్మ సుఖమని భ క్రి(బూని 

తలని యసాధ్వి శ్యేనియె ధరణి(బుట్టు 

నయిదు మూండునునైన జన్మాంతరములం 

గాన "నానతి యొనంగు మే కార్యమైన.. 18 

అనిన గులశీల జన్మాద్యభి మానంబులు గల దానవని బహూకరించి 

కార్తిక మాన వతంబు లెన్నేనియుం గడచె నీ మోహినితో రమింవ(గ 

మదాంధు(డనై యుంటి. ఇంక నేనియు నీ వతంబు( జే నెదనన్న 

మోహిని వారింవ పుచున్నది యన దా నానర్చెదనని యంగీకదించి వర 

క్భఛ నంజంబె న వతంబు( బూసె. రుక్మాంగదుండు నంత కుశ 
జ మాం / 

కెశిపు[ తిం జూచి యిట్టనియె. 19 

ఇంతి నీమాట చేసితి నింతనుండి 

నకల భోగానుభవ మహైశ్యర్యధుర్ణ 

పూర్ణ కామతనుండు మే పొలంతిమీంద eg వ 

నైన నీ మిందంగల (చేమ పూనరీగలనే ? నం 20 

అనిన మోహిని యిట్టనియె. " యి] 

“వికుచశాలి కుళన్న వివరిమై” అని (వాత వతి పాఠము. 
7. “యౌానతి” అని [వాత వతిలో దిద్దుబాటు. 

8. “గలదే” | వాత | వతి, 
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ఆతుల పరాకమాన్నతుండ వంచు గుణాఢ్యుండవంచు వైభవ 

స్థితిగల వా(డవంచు సుర సిద్ధనభశ్చర సాధ్యనాగ య 

క్షతురగవక్ర దానవ ముఖ్యపకరంబుల నీనడించి వ 

చ్చితి నినుగోరి మంథనగసీమకు( బేమకు మేరయున్న దే | 22 

రి అాాాటే ul చు 

జన 

మరయ శవసంగ మోవమ మనిరి బుధులు. 99 

రూవ సౌందర్య నీలముల్ రూడి కక్క 

సీవు పతివైన కతమున నెందు నాకు 

దుర్హభ మె మూడు జగములందుంగలిగిన 

వై భవస్సూ ర్తి యెననో వనుమ తీశ : 24 

కామినీ కుచ కుంభములా,_ముకులకు 

రంబు నందొక మెరువై (ప్రబలు గాదె 

యమృత మనంగ బురం|ధి వరాధిరోష్ట 

వరనుధారయ కాదె! భూవర వరేణ్య : 25 

రకగ్రకుంభముల -నానికొని "వీవు గీలింవ 

మత్త కుంభిశకుంభస్థలోరు 

పటహరవాధి కోదృట భటార్భటి దోంచెః 

“హరిదినంబెల్లి మీరతుల నిష్ట 

నశారలవణమై యమరు హవిష్యాన్న 

మొక్క- పొద్దొనరించి యువతి. బాసి. 

యవనితల్పమున మురారి పాదాబ్దముల్ 

దల(పు చనన్య చింతత వహించి 

11. 

రాసు (వాత పతీ. Wn 
2ిక్. 26 పద్యములనడుమ “అని పలికి అను విధముగా నొక చిన్న వచన 

ముండవళెను. లేనిచో ననయము కుదురదు. . 

“నీవు” అని (వాత (పతి. దానికి సమన్వయములేదు. 
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గ్, (పాతి సాంవత్సరిక ముఖ్య వెతృక ములు 
12«” 

తర్చణాదికములు, బిండ దానములు "గ 

యా |వజనములు సేయక హరిదినమున. 

దనయు లుపవాన ముండిన తజీని జగతి. 

తత్పితృగణంబు మోక్షంబు నొందు” ననుచుం" జాటి. 

(పబోధనీ మహిమ 

“అకేశకరము కార్తిక. 

ళుళ్షై 'కాదశి యముండు చూడ వెజచు రో 

షక్టీన్నా మండె హరి 

“వళ్లమిలను గావ(గా( దవిలి మేల్కనంగన్. 

[బ్రహ్మహత్యాది దుస్తర పాతకములు 

కామ చారకృతంబులై కలిగిన యవి 

యన విలయంబు నొందు నన్యూనమహిమ 

నిది (పబోధనియం|డు యతీందవరులు. 

ఘనపాతకములు వాయంగ 

ననిశము ధర్మంబె నిల్చి హరికి |బబోధం 
బొనరింవ నిది పబోధని 

యని పలికిరి సూరిజనము లాయా నభలన్, 

ఒక నాండైన. (బబోధని 

నకలంకత నువవసించు నాత(డు చనా 

లకు లోను గాడు రవిబా 

లకునకు మజిలోను గాండు లలిత స్ఫూర్తిన్. 

మలయజ చంద కుంకుమ సమ[గముగా, గలపంబులందు. డు 

జ్జ్వలత దుకూల చేలము విశాలముగా సవరింపు. డుత్తమా. 

ఖిలమణి భూషణాళి బెళ కింపుడు ఫుల్ల సుగంధ పుష్పజా 

26 

2 

28 

29 

80 

శీ] 

తులం పలుపూజ సేయుండు యదు |పవరో త్రము( బార వీథులన్. 2 

12. 

18. 

14. 

గయా వర్ణ్షనమనుట నం[వదచాయము, వ(జన ము= వెళ్ళుట అనువిధముగా 

నెట్లో సమయము కుదుర్చుకొనవ లెను. 
“జాటి రతివ వినుము” అని వాత వతి 
“విచంబులు గావంగావ వివిమేల్కన(గన్” అని [వాత పతి 
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నజ మహేశ్వర శ కాదు లడ్డమెనో. లలి 

అని చాటిన విని నకర్బూర తాంబూలంబు చేతిది విడిచి, మోహినీ 

కుచ కేళీ మహోదయంబై న హృదయంబు. దిగిచికొని, శయనంబు డిగ్గి; 

మధుర వచో౭౬మృతధారల మోహిని నోలార్చి “కార్తిక వతంబు సీ 

యాజ్ఞచె విడిచితి; (పబోధని విడువ శక్యంబు గాదు. నాతో నుపవ 

సింపు” మనిన మోహిని యిట్టనియ. 94 

ఇనవంశేం ద ! నిమషమాతమయినన్ 'నేనోర్వ నిన్సాసి, చే 

సినమేరం గమలేశవానర పరిస్ఫిత్మవతాచార వ 

ర్ధనముద్వ్భృత్తి నొనర్చి భోజనము వూర్ణ[ఏతి( గావింపు కం 

తు నితాంతాతతభీకర [పదరశక్తుల్ తాళ శక్యంబులే 2 లీరీ 

కావున. బూర్వుంబు నాకొక వరం బొనంగితివి. తద్వరంబున కిది 

యవనరంబు. సీ వనృతంబు పలికెదవేసి చతుర్ద శేం్యద పర్యంతంబు 

నరకంబు లనుభవించెద వనిన రాజిట్టనియె. 96 

కమలజపు తివై సకల కర్మములెల్ల నెజీంగి ధర్మ వి 

ఘ్నమునకు నోడవై తి గుజి గల్గిన నద్గుణరాశి నేను న 
త్యముగ శిశుత్వవేశయు(గదా భుజియింప; జరాప, కేశ శౌ 

క్ష్యమున భుజింపనేరునె 2 (పగల్భు(డనై హరివాసరంబునన్ , 87 

హరి దినోపవాసియైన మేలు. 88 

బాల్యమునందు స్మివతము భక్తి నొనర్చితి. గొంత కొంత సౌ 

శీల్యము గల్గి యౌవనము! 'జెందియు. జేసితి దండహ స హృ 

చ్చీల్యము గాగ వారక విశేషమునన్ విడనేరునే మనో 

లౌల్యమునన్ వచించితి భళా | కలకంరి ! భయంకరార్భటిన్. వ్ 

తే.గీ. ఇట్టు నడువక నాసీమ నెవ్వండుండు 
వాడు వోదండ్య వధ్యనిర్వాన్యతా వ 

ధాన వృత్తుల కర్లు డుదండ ౪ కి 
ని బా ది అతి 

వ. 

మ. 

వ. 

చ. 

ఆ.వె. మానవుండు ముదిమి(బూని క్షీణిందియ 

_ బలత నుండి పాపభంజనమున 

క భతటిని మును(గ నర్లుండు గాకున్న 
లు 

డ్. 

15. ఇక్కడ యతి విచార్యము. దృతద్విత్వముగా నెంచినచో సరివడును. 
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వతభంగం వొనరింపంగా. దలయ కో వామాతి ! నావె( (బస 

జఇసంపద అనూనన్ఫూర్తి( కొ మ్ము త త 

స్తుతి లేకున్న ( దదన్వకార? ముటులెనం జేసెదన నిన్ను మ 
& wo చ డ్రి cue , 

తృతులెల్లన్ కిబికల్వహింవ( గొలుతున్ దత్సాదచారంబునన్. 40 
లా 

అది గాదేని నువస్త్ర విదుమ మయోద్యత్కాంచన స్తంభ రా 
దు దుదాతామల కోరు మౌక్తి క్ ఫలాంచల్లోలదోలా స్టలిన్ 

మదిరాశీ ! నిను నూశెదన్ సౌగనసుగా మాణిక్య సౌధంబులో 

మదిరా తక్షీణము' సేయకింక( గరుణన్ మన్ని ంచి నన్నేలవే ! 41 

మాంసములు దిన్న (దరియించు మత్తుండగుచు 

మభిల జన్మంబుల( దరింపండనఘ చరిత : 42 

కాంతా ! శ్రైలోక్య హనన పావంబును, గుహూదినంబున రతి 

యొనర్చు హౌరంబును, భూమి యంగుళిమా[తం బపహరించి మిథ్యా 

విక్రయం బొనర్చిన పాపంబును, నిషెపాహరణం బొనర్చిన పాపం 

బును, భూత తిథియందు కౌరంబు చేయించుకొనిన పావంబును, హరి 

వానరంబున భుజియించిన పావంబును, షష్టిం దబైలంబు పూసిన 

పాపంబును, దృతీయను లఅవణంబు చవిగొనిన “పాపంబును, అష్ట మిని 

మాంసం బనుభవించిన పాపంబును, విశ్వానఘాత పావంబును, మృత 

తా పదోహన పాపంబును, బున్న మను జూదంబాడిన పావంబును, 

ప్ "సం[కమణంబున సురాపానంబు చేసిన పావంబును, గో ప్రచార 

ప్రల వంబు గావించిన పావంబును, గూటసాక్షి'” వలికిన పాపంబును, 

నగర శే మత (గామ [దవ్యాదులు (దాహ్మణున కిచ్చెదనని. బె బొంకిన 

పాపంబును, నిర్ణతంబులై నమింద ననృతాక్షరంబులు పల్కిన పాపం 

బును, గన్యానృత పాపంబును, ననృత పాపంబును, మాంసకూట 

మహాకూట పావంబులును, కనకాభాసంబునందు '“శుద్ధంబని యాడిన 

పాపంబును సమంబులు గాన హరి వాసరంబున నెట్టు అభుజింతు ననిన 

మోహిని యిట్టనియె. నుం 48 

మ, 

న్నత వాటింపుము ౮ రాజ్య 

మ. 

తే.గీ. మానవుండు (జగతిని) స్యమాంన పు[త 

హరి దినంబున భుజియించునట్టి పాప 

వ. 

18. వ. అని (వాత త[వతి, 

17. 

15, 

నాక్యుమనుట లెస్స. “సాథి. చెప్పువ్యవవోరమున నున్నది. 

సిద్దం బని (ాత్మ్పతి, 



తే.గీ. 
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అవనిలో నెంచి చూడ నయాచితోవ 

వాన న క్తిక థు ర (ప్రవర్త రనమున 

దానమునం ద(ద్యత మొనర్చి ద్వాదశీ వ 

తంబు సాధింప వలయు నుత్తమ 'జనంబు. 44 

అరయన్ గర్భిణులున్ గృహన్థులును శ్నీణాకారుడున్ బాలు డా 

తురులున్ వృద్దులు, భారవాహులు, మహిం[దుల్ , యర్ధ సన్నద్ధులున 

బర మోత వత్మివతామణులు నాపన్నుల్ సమ్మ గోవ 

సర తుల్గా. దగదంచు గౌతముడు వై శాఖా ది( బల్కెన్ ధృతిన్. 45 

న. ఎవ్వరికి నగ్ని పర్మిగహంబు గలదు వారు గృహస్థులు. (ప్రజాపాలన 

(ప్రవణు లెవ్వరు వారు రాజులు. ఎనిమిదవ మానం బేర్పడిన యా 

యొంతి గర్భిణియగు. అన్టవర్షాన్వితుం డెవ్వండు? వా(డు బాలుండు. 

యజ్ఞ భాగోద్యతులై తిరుగ సస లంఘనంటు సేయువారు క్షీణులు. 

మనో వాక్కాయ కర్మంబుల( బతిహితంబు సేయువారు పత్మివత లింక 

నివియేల ? ఏకాదశి నీతో(గూడ భుజింపం [బీతి యయ్యెడు. లోక 

[తయంబు సి విచ్చిన నాకు. దృణంబు. శిరంబిచ్చిన నెంత? దక్షిణ 

కరంబిచ్చి పాలించకుండితివేని యీ దేహంబు విడిచెద. వర్ణాశ్రమ 

ములకు సత్యంబు వలయు. విశేషించి రాజులకు సత్యంబి “శేయో 

మూలంబు, 46 

సీ. సత్యంబుచేతనె జలజాప్తు( డుదయించు 

సత్యంబు చేతనె శశి వెలుంగు 

సత్యంబుచేతనె జగతీతలము నిల్చు 

సత్యంబుచేతనె జరుగు గాడ్సు 

సత్యంబుచేతనె జ్వలనుండు దీవించు 

సత్యంబుచేతనే జగములుండు 

నత్యంబుచేతనే జలధివేల మెలంగు 

సత్యంబుచేతనే సడలు వింధ్య 

తే.గీ. మఖిల బుతువులు( బుష్పఫలాభివృద్ధి 

సత్యముననె స్పురించు నీ సకల దిశలు 

సత్యమున మించియున్నవి సత్యవాక్య 

మశ్వమేధ సహన వుణ్యమను నజుండు. 4T 

19. _గర్భంబని (వాత (ప్రతి 20. యతి యని (వాత్మపతి 

N—18 
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తే.గి. సతహీన నురాపాయిజనుల లోన 

వ. 

N-18x 

ఖీ 

నా నురాపాన రతులకు నమర వరులు 

నిష్కృతి వచించి రన్ఫతో క్తి నిరతు(డై న 

సీచునకు నిష్కృతి వచింప నేరరైరి. 45 

అనిన రుక్కాంగదుం డిట్టనియె: గౌతముండు గృహన్ధునకు నేకాదత్యప 
వాసంబు వలదని పలికె నంటివి. అతండు తషుదళాస్తాాను సారంబునం 

బలికిన నేమి ? పురాణంబులందు నిర్ణయంబు గలదు. శంఖంబుతో 

జలంబు |దావుట, కూర్మనూకర మాంసంబులు భక్షించుట పాపంబులని 

తెలియంబడియె నేకాదశి భోజనంబును నగమ్యాగమనంబును, నభక్ష్య 
భక్షణంబును నకార్య కరణంబును గో సహసవధ తుల్యంబని 

యెజింగించె. ఏకాదశి న ర్లంబె భుజింప ? ఏకాదశిని బురోడాశంబును 

భుజియింపంగాదు. క్షీణులకు మూలఫల పయస్ఫోమ పానంబును, 
జ్వరితులకు లంఘనంబును, బావులకు నుపవాసంబును (బశ నంబను 

నొక కల్పంబు గలదు. మల|పకోవంబున హరి వానరంబు వచ్చిన 

భుజింపం దగదు; జ్వర మధ్యకృత పథ్యభోజనంబు సేయందగోదు. 

వేసిన నరకంబు నొందు. గావున నా[గహంబు విడువు మిదిగాక మతి 

యొకటి యయ్యెదియేనియ. రుబించినం జేనెద ననిన మోహిని 
యిట్లనియె, 49 

అవనీశ। (పాణ మిచ్చిన. 

జవి యగునే ? యేను నీవు సల్హావములన్ 

నవశాల్యోదన ఫలరన . 

వివిధ రుచుల్ గొని భుజించి వెలయక యన్నన్. 50 

రాజశేఖర : హరివాసర | వతంబు 
nn 

ఘనత వేదోవదిషంబు గాదు విపు 
లు 

లగ్నిమంతులు వర్తింప ర్యావతమున 

వెదబాహ్య మతంబేల విస్తరింప 7 . ఫ్] 

అనినం గనలి రాజేందుం డిట్టనియె, . ల్వీ 
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వీ  బహువాదవ మూలమె ఖాషించు వేదంబు 

యజ్ఞకర్మ కియాద్యంబు వేద 

“'ముఖిల గృహస్థాశ్రమనూ ర్తి వేదంబు 

స్మృతి మర్మ విద్యయా" హృద్యవెద 

మమిత పురాణ రహన్య తం|తము వేద 

మాదిత్య పురుష జన్మములు జగము 

లైన వాజ్మయం బంతయు నీ పురా 

ణంటులయందేె ధన్యత వహించె 

తే.గీ. నట్టు గాన( బురాణార్ధ మధికతరము 

తెలియ వెదార్థమునకంటె వెలయుననుచు 
ను[వతిష్షము చేసిరి నూటిగాంబు 

రాణములయందు వేదతం[తంబు లెల్ట. లలి 

వ. ''పరమారం బెలుంగ లేక యల్పశుతులై నవారు మదర్థం బితిహాన 

పురాణ స్మృతి నిర్గీతం బై నదానిం జెటుతు” రని వేదంబులు పలుకు. 

వేదంబునందు [గహ సంచారంబును లగ్న శుద్ధియు( దిథి వృద్ధిక్షయం 

బులు( గాన్పింపవు; యాజ్యాయాజ్యులు నెర్పడరు; [బహ్మ హత్యాదు 

అకు బాయశ్చితాదులు నిర్ణయింపబడవు. అంగంబుల నెయ్యది 

దీవించు నుపాంగంబుల నెయ్యది గాన్పించు స్మృతి పురాణంబుల 

నెయ్యది పకాళించు నదియ వేదంబులు నుచ్చరించుం గావున : 

“నభో క్రవ్యం నభోక్షవ్యం సం పాపే హరి వాసరే 

వురాణ మన్యథాకృత్వా తిర్యగ్యోని మధా౬ఒవ్నయాత్ ” 

అని మొజ్బ వెట్టుచున్నవి. వితృ మాతృ నింద సేయు కంటెను, 

గంగా స్నానంబు 'సేయకయుండు నంతకంటెను, హరి వానరంబున 

భుజియించు నంతకంటెను, దేవబాహ్మణుల దూషణంబు సేయునంత 

కంటెను, |బహ్మహత్య గావించు నంతకంటెను, పరదారాభిగమనంబు 

గావించు నంతకంటెను మహాపావంబు( గావింవ నెవ్వరితరంబు? అని 

యెజీంగి హరి వాసరంబున  భుజియింపనెర్తునే 2 అనిన రష 

21. ఈ పాదముగం దఖండయతి కలదు, 
తవ. “విద్య” అని | వాత పతి. అప్పుడు యతి భంగము. 

బీతి, “నని” _వోత వతి. 
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అతిరోషంబున ఘూర్జికం బిలిచి నెయ్యంబొపవ్ప మన్నించి యా 

[శితవి పాొవళి గూర్చి యానన సుఖాసీనాత్ములంజేసి ను 

వతలిలాధికులై న యా ఘనులకున్ వశ్యకియన్ (మొక్కి. న 

మృతితో వృద్దుని గొతముం గనిన ధర్మజ్ఞుం డతం డిట్టనున్ . ఫీస్ 

''విలిచితి వేటికి నివుడో 

యలికుంతల: నీదు సంశయము దర్ప స 

త్కుుల శీల్మవతులగు వి 

(పులు వచ్చిరి ఏ ర్ర పూర్ణ వుణ్యము కతనన్ ” 56 

అనిన మోహిని యిట్టసియ ; హరి వానరంబున భుజింవ సల్ల నని 

యెడి నీరాజు స్థావరజంగమాత్మకంబై న యీ జగంబునకు నన్నంబె 

జీవనంబు. వితృగ ణంబేనియ నన్ఫ ం౦బున హర్షించు. కర 0 

ధూమాత పురోడాశంబుననే దేవతలు [పమోదింతు రన్న మే యమృతం 

"బని యాకాంక్షింతురు. వివీలికా గణంబులు తండులకణంబులు గొని 

దుఃఖంబున బిలంబుచొచ్చు నన్నం బెవ్వరికి. |బియంబుగాదు? రాజా! 

సీ ధర్మంబు వదలి యతి ధర్మంబు గకొన్నవా( డవ|వతయైన విశ్వ 

స్తయు నవతుండై న యతియు నంధతమసంబునం జతుర్ద శంయ్యద 

పర్యంతంబు వ ర్తింపుదురు. ' రాజులకు రాజ్య పరిపొలనంబు దక్క 

నితర ధర్మంబర్హ ౦బె? స్రీలకు భ రృశుకూషయు( బు|తులకు( బితృ 

"సేవనంబును శూ దులకు దింజ పూజనంబును రాజులకు లోకరక్షణం 

బును ధర్మంబులు. ఇట్టి ధర్మంబులు _వమోదాజ్ఞానంబున వదలిన( 

బతితుండగు. అవ్యాపారయగు యవతియు, నవినీతుండగు సుతుం 
డును, భృత్య మంతి వివర్జితుండై యేకాంతశీలుండగు రాజును నవ 

తిష్టతో నరకంబు గాంతురు. అన్న ంబున( (బాణంబును, బాణంబున( 

బెష్టయు., దేష్టచె రివునాశనంబు సేయ శ క్రుండునగు. ఇట్టి యన్నంబు 

విడిచిన క్షీణదేహుండె యే కార్యంబొనర్చు నెర్చు ననిన : 57 

తద్వాక్యము విని యప డా 

విద్వాంసులు తథ్యమనుచు వివరించి మహీ 

భృద్వేదండము శాసో9 
ద్యద్వచనాంకురము చూవి యనిరి పియమునన్. $8 



రా 
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వనర ! శాస్త్ర దృవ్షిని వినిర్ణయమై తగియుండు నాగ్భహ 

స్థపతు తులు నె గ్నులై యుభయనమ మ్మత పక్షములన్ భుజింపవరే? 59 

అదిగాన వర్లతయంబును హో మోచ్చిష్ట భోక్తలు గావలయు. విశే 

షించియు. నిరంత తోరోద్యతాయుభులై న రాజులకు నువపవానంబు 

యుక్తంబుగాదు. శాస్రంబెని యశాస్త్రంబేని నీవు చేసిన శపథం బస్మ 

దను గహంబున. బూర్హంబయ్యెడు. [వతభంగ దోషంబు నీకు లేదు. 

విపసమన్వితుండవై భుజింపు. వి పవాక్యంబు మహత్తరంబు. తద్వా 

క్యాల్రంఘనంబు చేనిన( బదియేను జన్మంబులు రానభయోనిన్ 

జన్మించునన రాజు వారలం జూచి యిట్టనియె. 60 

సర్వభూతములకు సన్నార్ల వరులె 
ఈగ ల మొలల 

యకట | విమార్గను అగుట దగునె? 

యతులకు విధవల కర్త్రంబు హరి వాన 

రోపవానంబన నుచిత మగునె? 

యదియ మిథ్యా వాక్య; మఖిల భూ ాతములకు 

హరి వానర [వతం బాచరింప 

నియతంబు; రాజులు నిక్కం బువవసిం 

పంగ దగు; బౌరాణ భవ్యగాథ 

సంశయంబెల్ల( దీర్చెడు: శంఖమునను 

జలము (గోలుట, కిటికూర్మ వలలభక్ష 

ణంబు సేయుట హరి వాసరంబునందు 

నుభయ పక్షమ్ముల భుజింవ నొప్పదనుచు. 6] 

వలదు నురాపానము వి 

[ప్రల జంప(గవలదు ద్యూతముల వర్తింపన్ 

వలదు హరి వానరంబున 

వలదు భుజింపంగ( బావవ ర్తను లయినన్. 62 

24. రోచ్యాయుధు లని (వాత పతి 



నారదీయ వపురాణము 

యతికి విధవకు నేకాదశినా(టి యన్నంబు నింద్యంబనుట యతికి( 

బరదారాఖిగమనంబు గ ర్లితంబనిన వర్ణాశమాదుల క కగర్హి త మనుటి? 

ఇది యుచితంబుగాదు. గ్ర 

సేషైతమున సకలనర కములు (పొవ్ంచున్. - 64 

నకునై నను నరుడు భోజనము వెట్టంగ రా 

నకు యు క్రంబగునె + హరి దినమున భుజింపన్. 65 

డ్ _త్తరాశాస్థితులై విష్ణుభ క్రి పరాయణులైన వివులచేతం జేయంబడని 

దురాచారం బెట్టొన ర్పెద + మీ వచనంబు సేయనొల్ల. మిమ్ము నిందు 

లకు( బ్ల్వ' బంవితినేః శ్నీణదేహుండ (గాను. ధర్మాంగదుండు రాజ్య 

భారంబు వహింప నన్నెవ్వం డెదిరింప శక్తుం డి ద్రైబింగి మీరీ దీతిం 

బల, ందగునే ? ఒల్టనివానికి 0 (బాయశ్చిత్త తం వెవ్వ ర్ రొనర్తురు తత్పా 

పంబు వారలకే యగును. 66 

సురదై తయ ఫణీం[ద సాధ్యముని రతో యక్ష గంధర్వ క్రి 

న్నర విద్యాధర ఖేచరార్కరజనీ నాథాదులున్ విష్ణుశం 

కర పద్యోద్భవ శ కులుంగదిసి సాక్షాత్కార మె నిల్చి దీ 

పరతన్ శాస్త్రము( దెల్సి రేనియు భుజింపన్నే రునే 2 యితటిన్. 67 

హరి వానరనువతము | 'వియంబే విడువన్. 68 

తిభువన సీమయందు వినుతింప( సిద్దికి నెక్కి ధారుణీ 

విభసభమించి మత్సటహ విన్సుట ఘోషము రత్న ఖేటక 

(పభుపుర రాష్ట్ర ముఖ్యముల (బాహ్మ ణముఖ్యులు విష్ణు వాసరా. 

భిభవము చేసినం గుశ ల(బెట్టు నృపాలకు(డంచు (మో సెడిన్. 69 
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క. దోషాకర నంకయమున 

యోషామణి( గూడి భోగమొందిన శ్రీమ 

చ్చేషశయనదిన నకృదను 

క. *అకట'. జతుష్పదజంతువు 

దకలంక బుద్ధియగు నరు 

వ, 

మ. 

క. దర దిరిగిన నాహిమవ 

దిరి దిరిగిన జలధులింకి కెడసిన వెశ్యా 

నరు(డుష్టత విడిచిన నీ 

చ. 

రిక్. “ఆకటి” (వాత పతి 



౭ 

తే.గీ. 
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ఈ రీతి ఘోషార్భటి [మోయ బావం బొనర్చితినేని నీలవస్తాచ్చాది 

తంబి తత్సటహంబు మలినంబగు. తా నార్జించిన యశంబు తానే 

యడంచిన (కిమికీటకజుష్టంబై. విష్ణాశయంబై సూకరయోనిం బది 

రెండు యుగంబులు జన్మించు. హరి వాసరంబున భుజించినవా(డు 

దురాత్ముండు, పాప మతి, కుక ర్ముండు. వాడు జనింవనేల? మీది 

దివ్యశాస్త్రముగాదు. హరివాసరంబున భుజింపు మనువారు సత్పురుషులు 

గారు; భుజింపుమనినవి న్మతులు గావు; వేదములు గావు. నాండు 

వైతృకం బాచరించిన( బితృ ళఇషంబు భుజించిన( బితృతృ వ్తిలేదు. వైవ 

స్వతుండు నలేఖుండై. దూతబలోవపన్నుండై హర్షంబు నొందు ననిన. 

మోహిని రుక్యాంగదుని నిందించుచు చెడలుట 

ఆ మాట లాలించి యార క్రనయనయె 

ధర్మ బాహ్యుండవై తి ధరణినాథ : 

పాంశువు తద్ధర్మబాహ్యుండు సరియని 

తల(చిననెమి తత్సాంశుచయము 

ఘనగ ర్త ఖననంబు గావింవ బుద్ధిత 

ద్లర్తవూర్తికి న నధికతరమదియె 

నీదు ధర్మంబు గాన్పించె నీకువధాన 

మెంజేయ నాభుజ మింక నధిప : 

సత్యముడిగి దురాచారనరణి( దిరుగ 

మైచ్చు(డవుగావు ; సీతియే మైచ్చ బుద్ధి 

నడువ ? నిక్ష్యాకు వంశ్రికనాథ 1 నేను 

నిన్ను విడిచితి. బోయెద( గన్నయెడకు. |. 

ఇట్లు పలుకుచు వేగంబునలేచి యా[కోశంబు సేయుచు గౌతమాది భూ 

సురులుం దానును మదిరాపానంబు మేలు రాజు సంగంబున కంటె; 

మల సంకరణంబు మేలు భూపతి నమాగమంబునకంచె ; సీలాంబర 

స్పర్శనంబు మేలు మూఢుని కూటమికంచె ; నుదక్యా సంనృష్టి 

మేలు దురాచారుని కేశికంటె ననుచు బాహ్యసీమకుం జనియె నప్పుడు 

ధర్మాంగదుండు చనుదెంచి యిట్లనియె. “72 
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క. అదిగాన నకలభోగా 
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ర్దటి సన్నిధాన దేశంబునందు 

భార్యగా నను(జెంది బహుభాషియె పల్కి. 

వొంక6( గాంచన వ,న స్రభూషణాంబ 

ర గామఖీటఖర్యట గజహయ ముఖా. 
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తే.గీ. 

గ్ర 

ల్ Wet Vad rr 30) WP Wr జ్ (©) Lh 

ననుచు నాత్ తో వకారక ంబెన కోర్కె 
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ల 

చని కనుగొని యీ మోహిని 

యనరానివి నిన్ను నాడ నర్హ ంబగునే 
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కోశాగారము రాజధాని సకలత్షోణీతల ద్వీప మా 

ద్యాశాచకనదేశ దెశగజవాహానీక ముంబాంతియ 7 

యీశాతోదరి కిచ్చి నిల్చు మిక ధా ధా|తీశా ! భవత్సత్యభఖా 
ఖు 

షాశీలంబు ధనుర్ధరుండనయి నే సాధింతు నేవస్తువుల్. రర 

శ కపదంబిమ్ము జగదీశ : యాశ।కు( 

డోడినాండని చూడు ముృుగశ కి 

శ క్రపదా దాకాంక్ష సల్పదెని కృృశాను 

యమయాతుధాన జలాదినాథ 

పవమానయక్షశ పదములు నర్పింవు 

మదినొల్రదేని (బహ్మపదమైన 

సనకాది ఘనయోగి జనరంజమున నిరం 

జనమునె నైయున్న నశక్యత పము. 

జేసి పద్మజు మెప్పించి సిరులతోడ 

మజయ' జేకొని తెత్తు నమేయ మహిమ 

నదియు నర్పింతు సవ జిహ్వా గవీథి 
నాడి సత్యంబు వదలుట యర్హమగునె 7 69 

అనఘాత్మ ! సత్యవ ర్తన 

జనని మనోరథము దీర్చ నస్వరమహిఖభో 

గినిలయముల(గలవస్తువు 

లనిశంబు జయించి తెత్తు నర్పింతు ధృతిన్. 90 

పార్థివెశ్వర : సి (ప్రతాపంబువలన 

నవనిలోపల నా కసాధ్యంబు గలదె ? 

దాను(6డ6 దనూజు(డ హితుండ( దల్లి 28నన్ను 

నెయ్యది యొనర్పు మనిన నేనిపు డొనర్తు. ల] 

మజ్జననీ మజ్జివిత 

మజ్జాయా జనమునై న మహిరంజిలి వి 

దంజనము మెచా నిచె,వ 
ఇదు ప pe 

నిజ్ఞనములనంగ నాకు నెంత నరేందా ! ౧౫ a 

కావున నిం! దవై భవంబును, దినెం[ద తేజంబును, గలవా(డవు. సీకు 

సీ యపయశంబు వహియింపం దగునే? యని పు తుండు పలికిన 

రుక్మాంగదుం డెట్టనీయె. 9s 

29. “నాకు” వాత పతి 
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తే.గీ. 

తే. గి. 
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రుక్యాంగదుయు తన నిశ్చయము నెజింగిందుట 

అనృత మైయుండని వాక్య, మపయశంబు 

వొందనీ; మోరనిరయంబు( జెందనీ; ము 

కుందవాసరభు క్రి నేం గోరనొల్ల 

నందనందన సత్కపానంద మహిమ. 

అధికదుర్మేధ యిది మూర్ణయగ్గలముగ( 

బరుషభాషలు పల్కిన( బల్యా నిమ్ము 

కోరదెయ్యదియును మహా ఘోరధర్మ 

దూరనారక వీథుల (తోవంగాని. 

క్రైమినై యన్ఫత వచః పొ 

పమునన్ జనియింతు మీంద( బంకజనాభో 

త్తమ దినమున, గల్మషఖో 

జ్యము సేయ(గనొల్ల స 

ఎడసి పోనిమ్ము మోహినియు నేతద్విర 

హానలంబున మామకాంగ మెటుల 

నుండిన నుండనీ చండాంశు నందనో 

దండదండాహతి ధరణిజనులు 

నరకబాధల నొంద నమ్మించినెనెట్టు 

పేక్షింతు నిఖిల సురే్యదమౌళి 

తటతలంబులు దొక్క ధన్యత హరి వాన 
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నరు శిఖలంబడుదు. బడుదుి'నని శిఖర మువై 

శిర మసింయాలింతును శ్రీ 

హరి వాసరమున భజింప నాత్మజ ! యింకన్. 

కలజనులు హసింపన్. 
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తే.గీ. 

భూమిన్ రుక్మాంగదు(డను 

నామము నేకాదశీ దిన వత పుణ్య 

(మహిమయు. గీరి ంవ6(గ 

సామాన్యుండనంగ (బదుక శక్యంబగునే 3 99 

అనృతంబు పలికిన నాకి రి యెటులై నం గానిమ్ము మోహిని నిమి త్రంబు 
మరలదు: హరి వాసరంబు వదలననిన తండి వాక్యంబులు విని 

సంధ్యావ? రావించి మోహినికి మనోభంగంబు గాకుండ, రాజు 

హరి వానర వతభంగంబు గాకుండ నన్యోన్యానురాగంబు నొందింపు 

మసి విన్నవించిన సంధ్యావళి మోహినిం జూచి [వియవచనంబుల 

నిట్రనియె. 100 

ఇల్ల weeny శ కో గా భష క తా ఒలు ల 

సంథ్యావని మోబాని ససునయించుట 

అధిపు ధర్మంబు. దొల(గింప నాగహంబు 

సేయకుము నీ మనంబులో. దోయజాన్య ! 

యమ్మ హారాజు హరి వాసరాంతరముల 

నన్న మనుపేరు వీనులనై న వినండు. 101 

భర్య నువత మొనరింవ భార్య యాత్మ 

నానుకూల్యంబు వాటించి యాచరించి 

యందు(జో( బుణ్యలోకంబు లమితకి ర్తి 

వెలయు సావి తివోలె. బవితయగుచు. 1029 

మందరాచలంబున శుభకరంబగు కరంబిచ్చి కామాంధుండై మజబి 
యున్న నేమి? అది నే6 గావించెద. ఈ రాజు శె శవంబున నుండి హరి ' 

దినంబున భుజియింపండు. మజియుక్కటి వే(డుము. నన్ను, ధర్మాం 

గదు, రాజ్యంబును, జవితంబునేని యివ్చింతు. వరిష్టనైన నేను గనిష్ట 

నెన నేమి? అధిక నిన్షం బాదంబు లొ తెద, (మొక్యాదం (బన 

న్నవు కమ్ము. _ 108 

పతి ననుర క్రిమై శపథపాశముల న్మెడంగట్టి యీడ్చి యు 
న్నతిమతియె యకార్యకరణంబులకుం బురికొల్పు నట్టి యా 

సతి నరకంబులంబడి యసారగతిన్ బదిరెండు జన్మముల్ 

శితిపయి వల్లు: లీతనువు(జిందు నిజంబు నిజంబు మానిని : 104 
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ఆ.వె. ఇటుల నెణి(గి నీకు హితవృ త్తి వాటించి 

యీయకార కర ణ మెలయనుచు 

మాన్స(దల(చి పీకు మజియును మతియును 

దెలుప వలసే నాకు జలజనయన! 105 

ఆ.వె. ధర్మబుద్ధి చెప్పం దగు విరోధికి నైన( 

జెలిమిగలుగు నెడల(జప్పం దగదెః 

యదియు(గాక పతికి నత్యంతహితవృత్తి 

గలిగి యునికి మాన గలన చెలిమి. 106 

వ. అని నంధ్యావళి పలికిన విని నగి సీవచనంబులు ధర్మ నిబద్దంబులగుట 

"సేయందగు. వివాదంబు చేత ద్వంద దృష్టైయగునని నారదాదులచేత, 

బలుకంబడియె. హరి వానరంబున నీ రాజు భుజింపండేని మరణాధికం 

బై నయొకటి సేయవలయునది నాకును దుఃఖకరంబగు నైనను నేను 
దైవ వశంబున( బలుకుచున్న దాన నాత్మహనన విషభక్షణ గిరిశ్ళంగ 

వతన వ్యాశవదన చుంబన వ్యాాఘసింహాభిగమనంబు లెవ్వరికి 

నిష్టంబులు? దురుకా నృత వాక్య పరదారాభిమర్శనా భక్ష్య భక్షణా 

భోజ్య భోజన మృగయాపాన ద్యూత కీడన తృణకాషచ్చేదన లోక 

దండన సూత్మజీవహింన న కిడనంబు లెవ్యరికి నర్హంబులు?ః ఇట్టివి 

యేను నతండు *ెసేయమే ? యళోదాహకంబై ఘోరంబైన నరక 

కర్మంబు "సీేయండే?** ఏను నిర్ణయనై పలుకుచున్న దాన. తండి యెటు 

వంటి భావంబు దలంచు( దద్భావంబుననే యవత్యంబు జనియించు. 

రుక్మాంగద (భంళనార్థంబు జలజసంథవుండు నన్ను దుర్భావన 

సృజించెం గావున నాకు దుష్టత్వంబు గాక శిష్టత్వంబు గలదే? నీకును 

రాజునకు ధర్మాంగదునకుం గీరి యగునట్లుగా నొకటి యెతిగించెద 

ననిన సంధ్యావశి యిట్లనియె, 107 

ఆ.వె. ఆత్మహాని వృుతహాని సా మాజై $క 

హాని యెన నెంత నధిప వాక్య 

సత్యకరణ నీలశాలి నినై న నా 

కకట । వెతలు గలవె యాత్మలోన గ 106 

వీల శే సేయం డే ? (వాత (పతి 

లిక, ఈ రెండు వాక్యముల కన్వయము కుదురుటలేదు 
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తే.గీ, భర్త దుఃఖ పలబ్ది మై. బరిత వింద 

జేయు నింతి యధోగతిం జెంది జన్మ 

సప్రేతిం బు బూయుే నిరయా వి సడలి మూ(డు 

నమలు పి ముఖి|కిమి కుయోనిజని వహించు. 109 

క. ధనమేని (పాణమెని వి 

భున కడిగినయపుడె యీక పూనికతో నుం 

డిన సతి విష్టాక్రిమియె 

ఘనదై న్యముతోడ నింతి కాష్టిలయు నగున్. 110 

కాష్ట కీట వృతాంతము 

వ. ఏను బాల్యంబున వభీజనంబుతోడన్ మత్చితృ మహానసశాలం గో 

కోసాలన పరుండగు పాచకుండు కాష్ట దళనం బొనర్ప(దత్కా-ష్ట 

మధ్యంబున నుండి నవనీత సభాకారయు, నంజననిభాననయ. 

గనిషికా [పమాణయు( ద్వజ్మాంస సమావృతయునై న యొక కాషిల 
® ర ® 

మదలీన డాని భక్ష్షింప నొక వాయసనంబు చంచుపుటంబునం బొడుచు 

నంత నే నొక కాష్టంబున నదలించిన వాయసంబు విడిచి చనియె. 

అపుడా కాష్టీల మనుష్య భాషల నిట్టయె. 1... 

గ op 

అట సృుప్రియయను త్రి చరిత్రము 

౭7 వినుము సంధ్యావళి మును దురితం బొన 

_ ర్చినదానం గౌండిన్యు. డనంగ నొక్కు 

(బాహ్మణోత్త్ముండు శోభన ధర్మశీలుండు 

గలడు కన్యాకుబ్ద కలిత యశు(డు 

తత్త్వ జ్జుండైన యాతని భార్య నే నను ను 

వయ యను దాననో భీరుమధ్య 1 

తల్లిదండులును బాంధవ సమూహంబున 

న్నల్హారు ముద్దుగా నాచరించి 

వీ4, “యీ (వాత (పతి 

ఏవ. పాటన వాత[పతి' 
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తే.గీ. సత్య కులశీల ఇదశా స్త్ర (ప్రసంగ 

వరవధూ సంగ భంగనిర్భర తరాంత 

రంగుండగు తద్యరున కిచ్చి రతులనియతి 

సమ వివాహంబటంచు భూజనులు పొగడ. 112 

క, మామామ యిచ్చె వర ము 

కామణి హేమాయుతములు తతవై భవ ల 

క్ష) మహనీయోత్సవమున 
నా మేరనెయిచ్చె( దండి యతిమోహమునన్. 118 

వ. ఇట్టు వితృశ్యశురద త్ర విత్త (శ్రీ [ప్రమతనై యుండ నంత! గొంత 

కాలంబునకు నా య త్రమామలు నాకలోకంబునకు నేగి రంతం 

బబుద్ధ్దుండై. మద్భర్త మానద్య్వయంబు గడచిన రాజమందిరంబునకు 
నే(గి మరలివచ్చుచు రూపలావణ్య విలాస వి|భమంబులుగల వేశ్యలం 

జూచి వారలలోన సౌొందర్యనిధి యగు నొక్కంర్తు నింటికిం దెచ్చు 

కొని దానితో రమింపుచు విత్తంబు. గోలుపోయె. _ వర్షత్రయంబునకు 

జూదంబాడి నిను soడ మధ్యూషణంబులు వేడిన నొనంగక పితృ 

గృహంబునకు నే,గితి నంత గృృహంబు వికయించె నంత నల్ప 

మూల్యంబునకు( జేను దొడ్డి తోట మంచ మొదలు సర్యంబును నమ్మి 

కొనియె నంత నోడ యెక్కి నము[ద తరణంబు చేసి దూరంబునకు 

శేేగ వాయువశంబున నాయోడ యా మాగర్రంబునంబడి యేడు యోజ 

నంబులు మించి చనియె నందునున్న నావికులు క్షుత్చిపాసార్దితులై 

పరాసులై రి. ఏ తంబంతయు ఏడిచి దైవయోగంబున నడవిచేరి 

నిషాదులుం దాను నోడవిడిచి బహుశ్ళంగ। విభూషితంబై బహువృక్ష 

సమాకీర్ణంబై బహువుణ్య ఫలాన్వితంబై యంబరచుంబి శిఖరంబగు 

నొక్క నగంబుంజేరి భక్ష్షణంబు వెదకుచు. 114 

తే.గీ. అచట నొక |దాక్షచూచి జరామరణి' వి 
నాశనములగు ఫలములు నవ్యమధుర 

రసము లొలుకంగ భథక్షించె రమ్యరుచులు 

దనర నిరువది యాజీంటిదనుక నత(డు. 115 

86. అఖండ యతి 

గ. “కనాశనముః కుఫల”' [(వాతపతి. 
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అంత నాత(డు మృదుశీతలాంబుధార 

నల్ల నల్చన( గోరి ఛాయావిశాల 

సాల సాలంబుమించి వ పంచాశ దుచ్చ 

పురుష మానోన్నతి వహించి పొదలియున్న. 116 

అన్నగచ్చాయ య నుతరీయంబు వజచి 

దాని మీ(ీదట శీతవాతంబు వినర 

న్మిదవోవంగ. దపను. డస్తాది, జర 

నంధతమనంబు నిండె దిశాంతరముల. 117 

అవు డ్ క రాక్షనుండు కాశీపతి పుత్రి , రత్నావళి యనునది ఢౌత 

షె దయె పరీతశిరన్య-లె యె ని దింపుచు “నలయంబులు రెంటను బది 

త్తు ంబులును, సీవియందు( నదియేడు రత్న ంబులును, సీమంతంబున 

నేడు రత్నంబులును, గేయూరంబునం బదుమూ(డు రత్నంబులును 

బూని మెజబుపువలతె నొజుపు చూపం బతికామయె తగినవతి లేక పరి 

తపేంచుచు నున్న దాని దశాననుండు సీతంబోలె హరించి మొజలిడ 

నంకంబున నిడికొని మతృతియున్న సాలంబుచెంత సరై శ్వర్య 

సమన్వితంబై మయనిర్మిత రత్నమయ చితమందిరంబై కనకశయ 

నానన కోధితంబె పద్మరాగపా[తంబై. బహువృశ సమాకీరంబె బహు 

భవ భోజ్యాభిరామంబై పరిఫుల్ల హల్పకోత్సల విభూషిత హంన కారండ 

చ క్రవాకోవళ'భిత తీర సారవన విరాజిత పుణ్యనదీ శోభితంబైన యొక 

గుహ స సొచ్చి కుసుమళశయ్య వై రాజకన్య నునిచె నంత నా = రాక్షనుని 

 భార్యచూచి భర్తం గనుంగొని దీని నేమి కారణంబునం దెచ్చితి 
వేనుండ + నపత్నీ దుఃఖంబు సహింప నేర్చునే ఇ యని యాగహించు 

గృహిణిం జూచి పయభాషల లాలించి యిది భక్షణార్థంబుగా సంపా 

దింప( బడియె. ద్విజుం డొకండు దైవ వశంబున నాహారంబుగా. 

జేరిన వాడు. వానిం దెమ్ము భక&ించెదనన( దద్వాక్యంబులు విని 

చెజగొని తెచ్చిన యా రాజకుమారి యెకతంబున నిట్టనియె. 1168 

మిథ్యావాక్యము పఠల్కె- నీ విభు(డు దుర్మెధావధానంబుతో ( 

దథ్యంబయ్యన సీకు ౩? నీదుముదిమిం దర్శించి చంచద్దుహో 

వీధ్యంతస్థలి నుండ రోసి విడిచెన్ వేషంబు దూషింపుచున్ : 
దథ్యంబింతయు రాక్షసోద్వహన కృత్యంబో సరోజాననా 1 119 



తే.గీ. 

తే.గీ. 
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అనిన విని, 120 

కోధార క్ర కటాక్షయై కలగి రతోభామ యీభామరే 

ఖాధారాళ విలాన విభమ శుభాకారంబు వీకించి ధె 

ర్యాధిక కంబు వహించి రక్కసి బలౌదార్య|కియా శకి దు 

స్పాధుం గీత(డు పాదముంచు నింక నసన్మన్మ స్త కాగంబునన్. 121 

అని వితరి)-౦చి యీ జగన్మోహిని భార యయ్యెనేని నాకు నిలువ 

నవకాశంబు గలదే? సావత్స 6 దుఃఖంబు నర్వదుఃఖంబులకు దుఃఖ 

తరంబు. భార్యాదయంబు గలవానికి సమతాబుద్ధిలేదు. పతికి నిష్ట 

యైనయది సుఖంబుండు. పతికి సిష్టంబుగాసి యది తిరసా్కారంబు 

నొందుం గావున వై రనిర్యాతనంబు 'సేయవలయునని భర్తతో 

నిట్టనియె. 122 

రక్షోనాయక ! యీ నరోజవదనన్ రాజాత్మజన్. బాపురే | 

భజార్థంబుగ ( దెచ్చితేని విటవి పాంతగ్థ నిద్రాణ నూ 

త్స కోజీనురవల్చభున్ మెనగు మానందంబునన్ నీకు ని 

త్య శేమంక కర నే క్రియుక్తుల మిత్రో దారంబులై వర్ధిలున్ . 128 

అన ధవుండు పొమ్ము పొమ్ము సృక్యభాగంబు లూరుచున్న యవి 

యన గుహ వెడలి వదియాజేండ్ల జవ్వనియై నిలిచి మద్భర్తం జూచి 

రాకాసి యిట్లనియె. 124 

ఏల వచ్చితి విటకు మహీనురెంద : 

కార్య మిచ్చట నెయ్యది గలదునికు 

నేను రాక్షసి బతిరాక్ష సేందు( డొక్కా 

రాజసుత(6 దెచ్చుకొసి దాని రహిని( జొక్కి-. 125 

నన్ను దిగనాడినా(డు మనంబునందు 

నిన్ను ( బతింగాం దలంచి యే నిశ్చయించి 

యున్న దాన ననుగహోద్యుకి, నన్ను 

నేలు దయ(జూచి నేడు మహీనురేంద : 126 

అనిన వివుండు ప్రియభాషల నిట్టనియెః 127 

మనుజులు రాక్షసులకు భో 

జనములు తద్లోష్షి యెట్లు శక్యము రక్షో 

మనుజ విరోధము పూర్వం 

బున నుండి జనించినయది భువనములోనన్. 128 
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గా Mu గని భు మె Ved జ న. టో 
హిడిందియను రాక్షసి భిమసెనుందను పాండవునక ధారా గా(గొలమ. 

ఆ క 2 Sy న 4 రం అతనికం టె బలాథికుం డెన ఘటొత్కాచుందను తనయుండు జనియింప( 
(“a 

ఈ క గ ఇం న్ శంఖ అర శ న అ x గలండు. వాని నే శస్తంబుల వధీంవం దరంబుగాదు. ఇం;దశకి చేత 
| pores] 

సాధ్యుండు గాగల(డు. ఆశ క్రి పూరంంబున వై రోచనిజిఘాంనచే 

సిం్రదుండు మధ గ్రమలోకంబున కు( జని శార్యంబున నా శక్తి/ దెచ్చి 

సాలా గంబున నుంచిన వాండది యమర్హు పని వెనేని( [బ్రయోగించిన 

ముతుండు గావలయు నది మత్పతి హలా గంబున నిడినవాండు అడి 

నేందెచ్చెద నడి రాక్షసువై. ,పయోగించితివేని యతం డీల్లిన మన 
మన్యోన్య |పేమాతిశయంబు లనుభవింవగలము. కాదేని వాండు 
నిన్ను భశీంచు. నన్ను నవత్నీ దుఃఖంబునం బొరలించుం గావున నీ 

యత్నంబుందలంపు. నే ననృతంబు పలికితినేని జన్వారిత పుణ3ంబులు 

దొలంగు, (బహ్మహత్యాపరుల పాపంబు నొందుదు, మద్యపానం 

బొనర్చిన దురాత్ములైన (వాహ్మణుల దురితంబు నొందుదు, సర 

రత్నమె దిన్యపహారంబులు చేసిన వారి దుష) గ్ర్రాతంబు' గాంతు, 

ఆత్మ హననంబు చేసిన వారి దుర్గతింబొందుదు, పంచమియండు గ్గరి 

రవం బొనర్చిన స్రీల కల్సిషంబు, జెందుదు. నవమిందరుచ్చేదంబు 
ఒ) 

చెసిన వారి దుష్కర్మంబునకు లోనై యుండుదు. పర్వుంబుల స్ 

సంగమంబు చెసినవారి వృజినంబులకు లోనగుదు. ఎవ్వ( డుచ్చిష్ట 

సమయంబున ఘృతంబు వోయించుకొని భుజించు నెవ్వడు ఘృతంబు 

(వెలంబట్టి యాస్వాదించు నెవ్వ(డు దివారతం బొనరు వారి కల్మ (we) 

షంబులకు నాలయందై వ ర్తింపుదు. గాహనుండై వై శ్వదెవంబు 
లం 

అ సేయక భుజియించి భికుకులకు భిక్షయొడ 

క 

గోవులచెత(దీర్హ [వజనంబును, బరోదపానంబునందు। వంచ వ శ త్రికా 

వండ ద్ధర ణంబు సెయక నె న్నానంబు చేసినవాని యంహువారంబులకు( 
mw జేరిక యగుదు. కుశకాశతృణంబులు దక్క శుష్కకాష్టంబుల దంత 

ధావనంబు చేసిన పంకం బనుభవింవుదు. నిజగృహంబున మొదవుం 

గట్టి తృణజలంబులం బోషించనివాని యేనంబులంజేకొందు. దెవార్చన 

యందు బెతృకంబునం గాష్మాననంబుననుండి. యెవ్య( డాచరించు వాని 
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య మి యలకు మూలంబగుదు. . ఏ (బాహ్మణుండు గోరహితంబుగా 
అ 

హిషిగణంబు నేలుకొనువాండెన్నెన్ని బాములంబడు నవినే నొందుదు. 

చిరిగిన, యధి తంబె న దగ్గంబై న న వరులు గట్టినదియెన పటందు( 

గటుగొని దేవారానంబు “సేయువాండేగతింబా అదు నాగతిం బొందుదు. 

వధూవిలోకన వరదార విలోకనంబుల నెయ్యది |పాపించునది నాకు 
a] 

అధించు. నత*_థా,వనంగం౦బు సెయునెడ విఘ్నం కూాచరించువా6డే 

“7 కుసుమంబున( జయువా( డెచ్చటనుండు నచ్చటనుండుదు. కంచుకో 

చేతయగు వివవయు. గంచుక రవాతయగు భః ముతియు నేజగంబుల 
ధని 

ష్ 

నుండుదు రాజగంబుల నుండుదు. హినజాతి యతండు (బాహ్మణ 

వేషంబు?( దాల్చిన, (బాహ్మణుండు బాహ్మణ చిహ్న ంబు లేకయుండిన 

నే దురతులం బొందుదు రా దుర్గతులం బొందుదునని పాపరాక్షసి 

బోధించిన నంగీకరించి దవ్య లోభ రతి లోభంబులు పెనంగొని 
తచ్చ క్రి వేసగంబె తెమ్మని నియోగెంచిన రాతసి చని తచ్చెనంత. 129 

ఘను డా రాశసవీరుండు 

తనుం జెజుగొసి తెచ్చి మదనతం[త కీడన్ 

_జనంగొన వచ్చిన నా నృప 

తనయ [పియంబొప్పం బలికె దనుజునితోడన్. = 190 

పరిణయము లేని కన్యను 

గరిమన్ రతినల్ప( బాత కంబని కాస్తా9ం 

తరముల( బలిి_రి ధరణీ 

సురవర్యులు వనవె ధర్మనూక్ష్మ క్రమముల్. 121 

అదిగాన మద్భాగ్య మట్టయిన( గానిమ్ము 
పీకు దోసములేదు నిశిచరేం|ద ] 

కాముకుండపు గాన భూమీశ నంగు వ ప్త 

స్థలము. జొచ్చి శంకలేక 

తెచ్చితి నన్ను నుద్య త్రిమై మొదలనె 

ధవు(డు భార్యయును విద్యయు గృహంబు 

విత్తంబు కష్టంబు వృద్ధి క్ష్షయంబులు.6. 

[కూపించు 'దై వకృతంబువలన 
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నారదుండు త తవిద్యా విశారదుండు 

నానతి యొునంగె నట్టనె యఖిలజనులు 

దైవవశమున నుండగ దగు నుపాయ 

ములు వృథాయగు వంధ్యారతులను బోలె 192 

సివు దక్క_నాకు నిక్కంబు పతిలేండు 

సాలసాల మూల సంవవెశి 

యైన వి|వు నీకులాంగన చంపక 
యుండెనేని తెమ్మఖండమహిమ. ] co co 

పావకుండును జలమును [బాహ్మణుండు 
భర లరయంగ జగతిలో. బరిణయమున 

కట్టు గాన కుశ జలానలాదికంబు 

లొనరకుండిన [బాహ్మణుం డొక(డు చాలు. 194 

దనుజాదీశవతంన : నేండు సుముహూ ర్రంబె న హోమాంతరం 

బున వి|పున్ భజియుంవు మీ వనిన నా వూవిల్తుడెయన్ రయం 

బున నేగాన్ ఫలియించు(టో మననులో? బూర్హంబులె" కోరు. లా 

భఘనవి|పున్ మడియించునో యిపుడు మత ,.ంజాత్ని గర్వోద్దతిన్ . 1౨5 

అని చింతించుచు నేంగుచో నదరె నవ్యంబై న నే,త౭బు న 
య్యన నాత్మయుత ముద్భవించె, నిజదేహాకిర్హమౌ నంబరం 

బును నేలంబడియెన్ నగాాగమున నిప్పుల్ (గ క్కె ఘూకంబు వే 

త్యనిలంబుల్ పలుమాలు విచె నశుభంబై తో యె (గవ్యాశికిన్ 136 

అవి యన్నియును నాదురాత్మకుం డాత్మలో 

గణన సేయక వచ్చి కామనీయ 

కస్ఫూ ర్తి మానుషకాంతయై భ ర్హ భా 
ర్యాభావములను (బాహ్మణుండు( దాను 

జోకయె మద్భర్ర కు[దుండు సంతత 

పాపశీలుండు నవత్ని గాగ. 

నొక బాలరాజ కన్యక నెత్తుకొని వచ్చి 

యున్న వా( డతని నే నొల్ల ననుచు 
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నాడి కొన విని కోధతా[మాతు( డగుచు 

వివృత వదనంబుతోడ. దద్విరు( డగ 

వాక్కుఠారంబు బెళ+ కనవార్యళ కి, 

గవసి చనుదేర వెజచి తత్కంజవదన. 187 

మై న్ 

నాటి రాతసుం డిలైనంత( దచ్చ క్తి నొ నాకంబునకు నేంగె. నిశాచరకాంత 

యేకాంత నిశాంతంబునకుం దిగిచి దివ్యమానన భోగంబు లనుభవింపు 

మని వపయోధరంబు లాస్స్పాదింవుచు( గౌగిటం జరు కొని వెనుచని 

వచా కాంతునకుం ౫ దండయిడి కుచంబుల నొత్తుచు "హలోనికింజని 

జక న్యకామణిం జూమీ యది పంచగప్వూతి సంజచే6 గాశియను 

సరం గలదు. హరిహర భాస్క_రులకు నాలయంబై నదది. అందు 

శకి వై వుమనుచు( దచ్చ క్తి? దెలువ నది | వయోగించిన వక్షస్రలంబు 

నీల్లిన వారికి బునరావృ త్తి తి లభింపదు. ఆ పట్టణంబేలు రాజవు తి యిది. 

ద్రీనిం గాముకు(డై మత్పతి నిదించునెడ( గొని తెచ్చె. దీని. దండి 

కడకు( జేర్చి సంరక్షించు. ఇవియే వరరత్న శయనాననంబులేను స 

యధీన. నేను నిన్ను ంగోరి పీనిం జంవించితి. వినిం గౌమారంబున( 

బతింగా వరించియు నీ శుభాకారంబునకు మోహించి యిట్లు కావించితి 

నన్నుం గటా&ించు మనిన, ద(దాక్షసితో నిట్టనియె. 188 

స్త్రీల నమ్మ(గరాదు చెలువ : సవర్ణ్లు(డౌ 

(పాణ నాయకుని సాపత్న్య ౧శంక 

సమయించితివి నన్ను సమయించు తమి చో 

ద్యంబు లావణ్య గుణాభిరాము( 

డధికుండు నాకంటె నభిమాని యరుదేర 

పీకేటి మోహాంబు నీరజా&ి ! 

యత్యంత భయము బాహ్యాభ్యంతరంబుల 

నావహింపు చున్నయది సీిజంబు 

చందబింబాన్య : నీకు నిష్టమగునట్టు 

సేయుమి(క నెల్లి నేండింకం జి త్తగించి 
(తుంచి భుజియించు నీవు న క్రంచరాంగ 

నామణీవి నీకు నిది కుల న్యాయవథము. 189 

అనిన 140 
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నను నెలహుతు నెయ రాతను నూన|కొధధూ[ మాతు (డై 
య 2) 

can 
ద 

మును, దీనిం జెజదెచ్చె నగ్గలికమై మోహించి సాపత్న్యదుః 

ఖనిరోదం బొనరించె ఏడు మిగులం గహైత్ము( డెమందు నీ 

దనుజస్రీ పతిఘాత శీల ల (1 2) యని.యా ాత్మన్ నమ్మ (గా నెర్తువే? [తక 

అయిన నేమి? నమ్మి నవానిం దెగ టార్సి న (బ్రహ్మహత్యా పాపంబులని 

యెలుంగనే ౩. 142 

నమ్మునమ్మ నన్ను నమ్మినా, డని 

జయెన యంత వక రాత్మయు( బంచభూ 

త్రమలసాక్షి సవ ధవు(డవెంచ. కటల 

అనిన, దద్వాక్యంబులు సత్యంబులుగా, దలందె నంత రాతశ్షసి నిజమంది 

రంబునంగల సకలధనంబులు సం[గహించుకొని కరేణురూపంబున 

ద్రాహ్మణునిం బై బెనిడుకొని రా జప్పుతియెన రత్నా వళి నదృశ్య కరణ 

శ్లకిం దోడుకొని తృతీయ ముప నా రంబున శంకరాలయంబున కరు 
అలాని 

దెంచి కాశీపురంబు చూపి యిది పావతరు కుఠారంబు. ఇది సంసార 

గహ పాదకంబిది షడూర్మి కూర్మ సువర్ణద్యూతం విది కర్మ బీజోష 

రంబిది నద్దతిమూలం విది  పరాణంబుల వైష్టవ స్థానంబని వర్ణింపు 

దురు. శంకరుం డెన్ని ది దివ్యతిర్థ స్థ స్థలంబులు దిరిగిన (బహ్మ హత్య 

దొలంగదయ్యె నిది విడిచిన. నేమి యగునోః యని (పారించిన నారా 

యణుం డిచ్చె నిది శివునకు. నాండు మొదలుకొని శివక్నేతం బయ్యె 

నిది భోగాభిహామల కేని మోకదాయకం బిందునున్న “'వారికి( గాల 

భెరవుం డనేక విఘ్నంబులు గల్సించు నిందు సిద్ధింబొందిన చంచ 

లాత్ములకని ముక్తి కరతలామలకంబగు. ఈ రత్నావళి తండి 

[పతాపశాలి యౌ పట్టణం బేలు నతనికి నీ కన్యక నర్పించుము. ఈ 

_శ్నేతంబు భుక్తి ముక్తి పదాయకంబు అని విన్నవించిన విని 
బాహ్మణుండు రత్నావళితో దిగు నంత. 144 

వీనోత్తుంగ పయోధధర . 

మె నారీ లీలందాల్చి యా రాక్షసి ను 

శ్రీ నరుగుదేర వి|వుం _ 

డా నవ కన్యాపుర మున కప్పుడు చనియెన్. 145 

లీక అఖండయతి.* 
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బున నన్మోన్యభయంకరార్భటి టి సమాపూర్తా, గకొలాహలం 
VY YY ర ౬ 

బున( బెల్లార్చుచు రాజఐధికల చప్ఫుళ్ళాలకింవయో గ 
రా శ ర్వ 

నౌని యా రాజకుమారి పల్కె_నవు డా షణశభృతా కొన్. 146 
/ వ వ్ 

మీరు వేగంబునంజసి నుజ్జనకుండగు రాజుతో నంతఃపురంబున నుండి 

మున్ను నన్నొక దురాత్ముండు రాక్షసుండు గొని చనిన నా రాక్షనుని 
ఇత నదూషితనై |బదికి వచ్చితి, నాకై విచారంబు నందవలవదు. 

నాహ్మాణుం డొకండు మహానుభాపుండు తో డ్రెచ్చె నతని నెదుర్కొసి 

a 

యర 9 పాద షే రస్సరం ంబుగా( బూజింవుము. దైవ వశంబున శతుం 
soe 

పో తల్లో వజగంరాక Sy లే.డయ్యె. _వితృవనంబున గతజీవుల యన్న ంబు 

భుజించు వాయసంబునకు హావిర్ గృజనంబు అభించునే * శునకంబున 

కుచ్చిష్టంబుగాక రాజార్హ ంబై న పంచగవ్య (పాశ నంబు సిద్ధించునేః ఏను 

ద|దాశనునకు భార్యనై (బదుక కనేర్తునె తల్రిదండులైన 'మీ భాగ్యవిశే 

షంబున విష్ణుపాదన కం|పాప్ర గంగోదక కధారవలె, బవి|తనై వచ్చితినని 

విన్నవించు(డని పలికిన సుబాహుండను పవర రక్షాపాలుండు రాజ 

గృృహంబున వ కరిగి యన్ని యు విన్న వించిన నద్భుతంబగు తద్వ్య్భృత్తాంత 

మంతయు విని రాజు మహామాత్య క శత పురోహిత సమేతుండె పుర 

దాంరంబున వెడలి గ ంగాతీరంబున నమ్హాన కుసుమాభిరామయు నను 

ష=కోదామ ము నగు కూంయం గాంచి దూరంబుననుండి 

Jy & 

ల గ్ర 

గ వ్ 

౪ 

మొజలిడుచు వః “| యక్కునం జేర్చె నంత నంతరంగంబు నిండ నా 

కాంత తండడికి అ (బణమిల్లి ఏను ధౌతచరణనై. కాళ్ళకడ ిరంబు చేర్చు 

"కాని ని| దింప రాక్షనుండు గొనిచనియె. నన్ను వరింపదల.బిన రాక్ష 

నుని నే తన్మానుషాకృతినున్న తద్భార్య సాపత్య దుఃఖంబున వానివై 
"నలిగి యతండు శౌర్యంబునం దెచ్చిన యిందశ క్తి దైవ వశంబునం 

జేరిన యీ వాహ బని చేతికిచ్చి మడియించె. మమ్ము రేణు రూపం 

బున; దన వై నెక్కించుకొని యిచ్చటికిందెచ్చె. దీనిం బూజింపవలయు. 

ఈ డ్రాహ్మణ్ శ్రమండు సద్దుణపూర్ణుండు. ఈతండె నాకుం బతి. 

 పురాణంబుల నొకనీకిం గూర్చినయది యొకనికి లభించదని పలుకుదు 

రితనివె . నాకు మనంబు దగిలినయది... సతీ ధర్మంబు నిట్రనెయగు. 

శాస్తాగ మ నీదర్శనంబున నితనింగని. యె నన్యునొల్ల ల. ఈ రాక్షసి 
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మత్స్వాణంబులు నల్మినయది. ఎతత్సమ్మతంబుగా రూపకులశీల సంప 

నూండగు నీ చాహుణునికి నిమున నటనె నంగీకరించి దానిం 
యు న్ శ్రి క్రీ గో 

[బార్థించ. 147 

కాశీరాజు పుతికను గౌండిన్యున కిచ్చి వివాహ మొనరించుట 

మ. ఇది న్ దాసి యను[గహింపు కృపచే నింతీ ! మనోజాత మ 

ర్మదబాణంబుల( దూలి యోర్చితివి తదతోవిభున్ నింద కా 

స్పద మైయుండిన నుండనిమ్ము విలసత్సాఖాగ్య భాగ గక సం 

పద నీ విపుండు భ ర్రయెన జనిసాఫల్యంబు సి కబ్బదెే 2 148 

సీ. మత్పుతకును నాకు మద్భాంధవులకు మ 

దిష్టదెవములకు నిశ్వరివి న 

పత్సిత్య దె వోషనంపతి నుండకు మీది 

జాగణికిచ్చితి నాత్మజాత 

నిదినీకునిలడ యెలమితో మన్నించి 

దాసి(గా నేలుమో తల్లి ! నివు 

దేహంబు. [బాణంబు( దీజీనయవి నే(డు 

తిరుగనిచ్చితివి సందేహమేల ? 

తే. గీ. యనుచు లాలించి పలికిన నాత్మ నుబ్బి 

_యిద్దఅము నీకు. దనయల మింతయేల ? 

నగరమున. బూజ నొందితి జగ మెలుంగ 

_నిఖిలభాగ్యంబు లభియించె నృవవరేణ్య ! 149 

వ. అష్టమినుండి చతుర్దశిదనుక నేడుదినంబు లుత్సువంబులు సేయవలయు 

నృత్త “తగీత వాద్య నటికీ ర్తన సమేతంబుగా బలివూజాదు లర్పింపవలయు 

నగరంబు కృగారింవవలయు నిందున నీకు గల్యాణ పరంపరావా వ్ర 

యగునన నట్టి కావించి [బాహ్మణునకు(. బరిణయం బొనరించె నంత 

దాసదాసీ గో మహిష హయ కుంజర యాన దివ్యవస్తాాభరణ కనక 

రత్నాదులతో భటజనంబు గొలువ రాజు రత్నావళి ననిచె. రాక్షసి 

కరిణియై కంధరంబున నిడికొని నిజపురంబునకుం దోడ్కొని తెచ్చె. 
ఇ తద్భృహంబు కుబెరగృ్భృహంబునుంబో లె. గలిత వస్తు సకల. సంగహంబై 

యుండ సపత్నీ దయంబుం జూచి యెను దుఃఖింపుచు. నుండ బంధు 

నఖీజనంబులు చేరి మర్మ భేదకంబులగు పరునని మాటల నిట్టనిరి. 150 
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పతి నీకు వలసెనే భామిని ధనలోఖభ 

పరత వంచించితి భర్త నిన్ను 

దీనత వే(డనిందించి త్యజించి వ్వ్ 

పుట్టిన యింటికి? బోయీ నావ 

నీవు చేసిన నిత్య నీచ కృత్యంబులు 

నలంవవే చంచలత్వమున నబల : 

శాళ్ళతమే తండి సంపద : మజీ భర్త 

సంపద సతికి శాశ్వతము గాక 

యధిపుకడ కెట్టులేగాద వబల : ల 

లేక భాషింవ నోరాడు సిక్ష్ర నెట్టు 

అంగ నంగంబు సుఖమె? దురాత్మ : నీవు 

నాట నాడిన మాట నానాటి నరయ. 151 

ణ్ 

అతండు నిన్ను గ్భృహంబు( జేర నిచ్చున ? లోకవాదభయంబున( 

జొరనిచ్చిన శయ్యకు( జేర నిచ్చునే? శయ్యకుం వేరనిచ్చినం బశ 

సంయోగంబునుంబోలె బలాత్తార రతంబగునని యాడిన నధోముఖినై 

యశువులు దొరు సీమణివలయంబేల యీనై తి * నీ నూవురంబేల 

యీనైతి ? నీకటి నూతంబేల యీనై తి నయ్యో : యొక గవ్వయైన 
నిచ్చి న మన్నించు(గా : లోభంబుకుటె దుర్గుణంబు గలదే? యని 

10త్రలంకుచు నతసి మొగం బెట్టుకాంతు నేమని భాషింతు ? తలకుం 

బాసిన వెండుకంజేసి విడిచితి నింక నెడసిన చిత్తం బెట్టు హత్తునని 
విచారించుచున్న సమయంబున. 152 

బంధువర్షంబు వెంబడిరా ననేకులు 

వెత్రహస్తులు వృద్ధ వి|పజనులు 

చామరవ్యజనవి జనవరుల్ నలువంక 

సవడి(గొల్వంగ సితచ్చ[తరాజ 

మూనివట్ట(గ భూషణోత్క_ర "పేటిక. 

గొనియిక నెరం ధి మొనని నడువ 

రమణీయ కాంచన రత్న డోలిక దెచ్చి 

జంఘాలవర్వ్యు లాశ్చర్య శకి, 

89. 

40. 
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క 4 శ్ర , అ, అడ తలంగుచు (వాత (పతి 
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గను6(గొని వురం| థీ! సి పతి భఘనగుణాఢ్యు( 

డఖిల ధనములు భార్యాద్వయ సుంబు( గలిగి 

యకమరగుదెంచి వన్మోహ భరమువలన 

మము 6 బుతెంచె. దడవేల ? మగువ : రము 159 
& ని & 

అను త ద్వాకర్టంబులు విని అజ్లించి వతు త్రరంబులు వోచక వతి 

సణంబులు దలపోయుచు నున్న సమయంబున బంధువర్గంబు పతి 

వెలువనంవినం బోవని యది వదిలును జ న్మంబులు వాయసియె 

జన్మించునని బోధించి డోలిక నెక్కాఐచిన నేను భ ర్హృగృహంబునకే(గి" 

కనుగొంటే వస్రరానులు 

మనసార కురంగనాఖి కాన్మీరజ చం 

దనరానులు ధనరానులు) 

నినరానులువోలె మణులు నిరుగడ మెజయన్. 1ర్ల్ 

అప్పుడెదుర్కొని మద్భర్త రాక్షసి రాజనందనలచే. బాదంబు లొ త్తించి 
తనకుమామయగు రాజిచ్చిన సొమ్ములు, రా రాక్షసీద త్తదివ్య రత ంబులుం 

జూపి యూ సొమ్మునకు yi రి సూధివ యాధిపత తంంబులని యన్నియు నప్పన 
య © 

చేసి నన్ను మన్నించె; నవత్సు లుచూడ నేకశయ్య విహరించె. ఇట్లు 
a ధా 

కొంతకాలంబు దాంటిన నేను గాలాంతరంబున నరకం బనుభ వించి 

యూ రూపంబున జనియించితి. ఇంక వేయిమాజులు తిర్భగోోనుల 
. en 

జనియింవ వలసినయది. తన జెవితంబులు వతియెడ దా(చెనేని బహు 

® 
' నరకంబు లనుభవించునని కాషకీటంబు వలికిన నెనిట్రంటి. 156 

నిను. జూచిన దయ పుద్రైడ్ 

ఘునతరమగు నిట్టి పాగ్రక్రంబే సుకృతం 

బున( జను నా సుకృతం బివు 

డొనరించి జగంబు అెజటు(గ నొసంగుదు నీకున్. . 157 

అనిన గాష్టకీటం బిట్టనియె. 1 కరీ 

ఇలయెల్డ దాన మిచ్చిన( 

దొల(గ(దు నా పాతకంబు దూరతరంబె 

తొలగును హరి వాసరమున - 
వలసిన నుకృతంబువలన విమల చరితా ! 159 - 

41 “మీకే” వాత పతి 
అ 
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ఇల్ల జల అత్త ( ఇల్ల జే ఇ జస మాఘ మాస మహిమ 

మతియ మాఘమానంబున దేవతలు తమతేజంబు జలంబుల నుంతురు. 

ఎజ్జల న్నా నంబున (బహ్మప హత్యాది పాపంబులు మొజలిడుచుం 
wf శ 

దొలంగు. 'నాండు స్నా నంబు కేసినబారికంగ © నద్దతి సంగ( న్టలంమిం [5] 

నెనలదు. సరిన్ని రర జలంబులం దవగాహించుట యు తమంబు. 

వా ది ఒం 
ఆ 

ప తటా ాకంబులయందు స్పా నంబుగావించుట మథ్య కటింబు. గహ 

) నంబు | ళయో౬ఒర్థ అగువారికి? జయందగదు. శీతల జలంబున( 

బాతస్నాాంబు( జేయ! (బళ న్త్లంబు. _ క్రేశంబునంగాని నౌఖ్యంబున( 

ర గముండగువాండు వహ్ని (గాంగం 

జనదు. హోమారంబు వ గ్నాస్పుర్న ంబు సేయందగదు. నూరోంద 
Wb 

యందున దూర్చు దెల్లనగుట మేమఘావరణంబున సూర్యుండు గానరాక 

బుణంబు లభించదు a గ © జ were * 

x“ “ జు 

యుండిన నుదయంబే కా నెణుంగవలయు. ఉదయంబున స్నానం 

జో వాన్ హో a భో జి ల య అగ గ hy ఖు 

బర్హంబుగాదు. సరిత్తాయంబ దొరకకయును నవకుంభస్థిత జలంబులు 
టీం 

వాయువు రాతి సౌంకిన యవి తర్ధమాటన గంగాస్వా న సమంబగు. 

మాఘంబున దినదిన స్పా నంబుచేసి శర్క్ల ర తోయడం దిలలు దానం 

బొసంగవలయు. మాఘావసానంబున బాహ్మణులకు ష్మడసో పెతం 

బుగా భోజన మొసంగవలయును. విష్ణుమూ ర్తియె నిరంజనుడగు 

సూర్యుండు (పేతుం డగుంగాక యని దంపతుుకు శుర్పవస్త్రంబులును 

సప ధేనువులును మోదకంబులును దిలమయంబు లగునవి ముప్పది. 

యన్పింపవలయు నామోదకంబు లొకభాగంబు శర్య్మ్టూరయు మూడు 

భాగంబులు, తిలలు నారికేళ శకలంబులు మూడు భాగంబులును, 

నేలా మరీచంబులతో. సూడ జేసిన దాన శుద్దియగు. . మాఘంబు 

నెలయు నభ భ్యంజనంబు వర్షింవవలయు బాహ్మణుండు. 

“దివాకర !: జగన్నాథ £ |పభాకర ; నమోస్తుతే = 

వరిపూర్ణం కురు ష్వేదం మాఘన్నా నం మమాచుంత 1? 
aN 

యుని సూర్య పార్థనంబుచేసి యా నూర్యబింబంబు భేదించి పరమ 

భామంబు న రోందుం గావున మాఘస్నాన నంబు సేయు నతండు మోత 
on 

 గామియగు. తన్మాసంబున wa యందు నాదిత్యార)_ం౦బుల( 
ర = మ 

గూడెనేని మహాపాతక నాశంబగు. నక్షతంబు( గూడకుండిన నువ 

వసింవవలయు.  కౌరసలలో యశస్కరుండగు ఫీముండు దరాగ్నిచ 

నుపవాసంబున కోర్వకుండియు. దన్మానంబున నువవసించిన మహా 

ఫలంబని యెణింగి యుపవసించు. నానుండి. భీమైకాదశియనం 
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న బసిద్దంబయ్యె. మహాపాపంబు లపహరించు. కున్ఫపతి దేశం 

బునుం టోల, సున్న తుండ కులంబునుంబోలె( గుభార్య పతింబోలె, 

నధర్మము ధర్మువుం బ్ వోలె, గుమంతి రాజుం బోలె, గుజ్జానంబు 

జ్ఞానంబునుం బోలె, గుళశౌచంబు శెచంబునుం బోలె, నసంవాదంబు 

సంవాదంబునుం బోలె, ననత్యంబు సత్యంబునుం ¢ బోలె. హిమం బుష్టం 

బునుంటోలె, ననర్థం బర్థంబునుం నోలెం (బకిర్తనంబు దానంబుంబోలె, 

విన్మయంబున( వ్వనంబునుం వోలె, నశిక్షచే, బుతుండునుం బలె, 

దూరగతి గోగణంబునుం బోలె, నంకేతంబు వెతృకంబునుం బో 

వివర్ధ నంబున వి త్తంబునుం బోలె, భిమద్వాదశి నమస్తాఘంబు 

లహరించు. 160 

హో పాతకములు సయ్యన నన్నియును గూడి 

(పావింప హరివానరంబి కాని 

యరయః బుష్క్ట్లర నైమిశారణ్య కురుదేశ 

శమన సహోదరి జహ్నుప్పతి 

కా నర్మదాదేవికా (వభాసాది త్రీ 

ర్థ జపతపో హోమ దాన మహిమ 

లణ(వ నేరవు లోకంబు లభినుతింవ 

భూమిలోవల( గల వుణ్యములును హరిది 

నవతపు సుకృతముదూంచ నయము దెలియ 

సరియె హరివానర్మవత సారమునకు ? 161 

ద్వాదశ వుణ్యవాసరోత్సవము వంటి 

యుత్సవము గల్ల నేర్చునే యుర్వియందు 

నజహరాదులకై న శక్యంబె దాని 

మహిమ యంతయు. గొనియాడ మధురవాణి : 162 

ద్వాదశినాండు హాటక వరాహ పురుషరూపంబు గావించి ఘటోపరి 

క్రాగంబున నవతామపా తంబు నిలిపి దానియందు సర్వవిజంబులు 

నించి ఓ2సిత్రవస్త్రంబు గట్టి సువరందిడి చుటు దీపంబులు వెటి, నురభి 
ణ్ “ఏ ట్ 

కుసుమంబులు నిగిడి “వరాహాయ నమ యని పాదంబులును, 

'కోడాయనమి యని కటిస్థలంబును, “గంభీర ఘోషాయ నమి యని 

42. “శీత” _వాతపతి.. 
CC 
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నాభఖీయును, 'శ్రవత్సధారిజే నమ యని వక్షస్థ ఎలంబును, “సహస 

శిరసెనమి యని బాహువులును, 'నరేంశాయనమ' యని కంఠ|పదేళ 

మును, 'సర్యాత్మనేనమ'యని ముఖంబును, “సుపభాయనమి యని 

లలాటంబును, 'శతమఘాయ నన' యని కేశంబులును బూజించి, 

జాగరంబు గావించి విష్ణు మహత్త |వతిపాదక పురాణంబులు వినుచు. 

(బాతఃకాలంబున( గుటుంబి యగు వ్లైష్టవునకు: (గోడ సహితననై వెద్య 

పరిచ్చదకుంభంబు దానం బిచ్చి యంత బంధు వర్గంబుతో ( గూడ ( 

దారణ చేసిన, బునర్హ ననంబు నొంద(డు. జ్ఞానాజ్ఞాన కృతంబగు 

బహుజన్మా ర్థిత పొపంబును నూర్యుం డంధకారంబును బోలె హరించు 

నిటువంటి దాందశీ పూర్వజన్మంబున నాచరించినదానవు. తన్మహత్త్వం 

బున నీపతి యీ పు[తుం తీ సంవద నీకు లభించె. తద్ద్వ్వాద శీ (వతపుణ్య 

చతుర్దాంశంబు నా కిచ్చి తివేని భర్హృనిమి త్ర దవ్యలోభ పాతకంటు( 

దరించి నద్గతిం బొందెద. నా యట్టు లెవ్వతె లోకంబున నాచరించు 
నది |కిమియోని శతంబునం బుట్టి పిమ్మట జండాలియె జన్మించునని 

విన్నవించిన దానికి, దత్చలం బొనంగితి. ఏం జూడ విష్ణు పృరంబున 

కే?. స్రీలకు బతియే దైవంబు. పతిని విడిచి పితృగృహంబున 
కేంగి బాహ్మణభార్య కాష్టకిటం బగుట చూడవే? కుల శీలాద్యభి మాన 

వతివి. మజియొకటి వేడుమని వలికిన రోషంబున సంధ్యావళిం 

జూచి యిట్టనియ. 169 

మోహిని ధర్మాంగదుని రాజు చంపవలెసని కోరుట 

సకల ధర్మాధర్మసార మీ వెజింగిన 

దానవు వతిహితత్యంబు కొణికు( 

[బాణ మిచ్చెదవేని( [బాణంబన(గ నెంత ? 

యంతకంటె. దలంవ నధికు(డైన 

ధర్మాంగదునిం బట్టి తన చేతివాలున( 

దల; (దెవ్వనేసి యాతల నిజాంక 

భాగంబు వె( బకృఫలమున్న యట్టుగా( 

బర(గంయబూనిన వాని శిరము నవ్వ 

- చందబింబ సమంబు సశ్మశుకంబు 

కుండలాంకంబునైన యా గొనబు చూచి 

సంతసిల్దుచు నేతాశు జలము లేక 

'రాజు వర్తింప వలయునో రాజవదన $ 164 
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వ 

అనిన, దదుచనంబులు విని కంపించి సంధ్యావళ* ్రైర్యంబు పూస 
0 An 

క 

నగుచు వక్ర సమరిత గాథ పరాణంబులయందు వినంబడియె. 

దాందశ న్వర్గ మె మోడ్యవదయగు. ధనంబు విడుచు, గృహంబు విడుచు, 
భార్యల విడ కుచు, మి|తుల విడుచు, గురుని విడుచు, బంధువుల విడుచు, 

ఆర్థంబులు వి డుచు, యజ్ఞంబులు విడుచు, ధర్మ కియా తవస్సాంఖ్య 

యోగంబులేని విడుచుంగాని యుభయపత్ష్మ ద్వాదశీ వాసరి రోత్స ఎవంబు 

విడువ(డు. తదా 'దశీ [పభావంబున కేమంబయ్యెడి. నికు సంతోషం 

బుగా ధరా షృంగమని హింసించిన సంతోషమున నుండుము. సత్యంబు 

వదలిన నరుండు శంపాక పరునకంపె వీచుండగుం గావున సత్యంబు 
జ 

దలునేః యని పోయి వతి చరణంబుల (వాలి యిట్టనియె. 165 

a] 

వింత లోధించినను విన దిరనంబు 
Mong 

మెంచి హరివానరమున భుజించు బొండేె 

తనయు నర్మాంగమని తల తజంగుటొండె 

కాని యెనింయు నొల్ల దా కలుషశిల. 166 

తనయుని వె( (డమ తల్లికి నథి 
నాలా 

కనియెడి దుఃఖ దుర తరంబు 
తండి సిజావావ ధర్మ హెతువు గాని 

తల్లి పాలనము వర్ధనముచేయ 
అది ఇ 

నొపు లొ కంబున నూర్జిత సత్యవ 

తంబునిల్స( దలంచి ధరణినాథ 

శతగుణాధిక వ్వుత సౌహార్ద మాత్మకు 

వదలితి నీవు సత్సథమునంద 

ఘనుని ధర్మాంగదుని. బ్యుతు( డనక చేతి 
వాతి. బరిమార్చి మెడమి(ద నిడిశిరంబు 

గాంచి హర్షించితేని యాకాంత కొన(గు 

వరము ఫలియించు ననియె నావశ్యకమున. 167 

ఇట్టి యావత్సరంపరలు తరింపంజేయ సీశంరుండు గలడు. శిబి 

స్యానంబునకు మాంనం వబీ(డె*? పురందరునకు( గర్జుండు చర్మం బొప్పిం 

పండె? బజీమూతవాహనుండు గరుత్మంతునకు( [బాణం బొసంగండె? 

దధీచి దెవతలకు నెమ్ములు వినర్జింపండె ? కీర్తి ధర్మంబు సత్యంబు 
నిలువుకొనవలయు. ఈ మోహిని ధర్మ|భంశంటు న నొందింప విధాత 

నిర్మించినవా(డు. పత హింసకునిచె దేవతలు వై ముఖ్యంబు నొంద 
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దేని హరినదంబు నొంచెద వవశ్శంబు దృథచిత్తుండ వై సత9౦ంబు 
బాం ము 

సిల్చుకొమ్మని విన్నవించిన 165 

ర ఇ జ అ w ఒల్లో Wat. ఇ ఈ a cr గీ ద్ద కాంలో 0 అంట లటు5 gone (50 లల బాల, యాత్మ 

హత్యయును జూడ |బహ్మా హత్యాధికములు 

గాన ధర్మజు వినయ విథ్యాతు నితని( 
ద దష టి 

శ వాని (1 wc న ర 
ఎంపి యెలొకము ఖజింతు సాధిం: యకట। 169 

బో జ మ కా | =D మందరంబున కేలపోయితి ? విధిబలంబున నీ మోహిని నేల చూచి 

మూదాంచితి ? కువ తుండేని యొకనిచే నీల్లినం దం। డికి దుఃఖంబగు. 

థధర్మ౪లుండైన నందను నెట్టు నా చేతిహేతిచే హింసింవుదు ? నేను 
a / డ్ | ఎమి ఆ గా 

జంబూదీంపంబె కాని (యీతండు) సప్తద్వీపంబులు నలె. విఘభ కిచే 
చ వాలే 

నాకంటె నథికుండు. ఏమి సేయుదు నెటు (బదుకుదు నెట్టు 
రా 

తరింతు నీ దేంగి స్వాంతంబు గావింతునని చేరంజని యిటనియె. 
ధ్ 

సూరి గొన(జాల నందనుని, బుణ్యక ర ంబగునట్టి తృద్రమా 

వరదివస|తయంబు విడువన్, ననునేని కృతాభివే షేకయై 

చర(గిన సాధ్వినని యసిపాలుగ. జేసెద. ఉయుమన్న దు 
చ న ఖో జల జభ ర 
షషరతర ఘోరకర ర్మము లసంఖ్యములై న న నొనర్తు నెన్నికన్, 171 

3 

ధర్య్మాంగదుం జంవీన నీకు శమిలాభంబు? హరివాసరభంగంబు చేసిన 

నీకు నేమి లాభంబు ? దానుండ నినుంగొల్సిన వాడ నెయ్యదియైనం 

కళితరత్నాంగుళయక భారంబులగు కరంబులం బాదంబు 

లొ తెద నను[గహిం ప్రవే: స బెట్టవె; గుణవంతుండగు వుత 
తృ ంబు దుర్చభంబు, ప లై వాసరంబు దుర్షభంబు. జాహ్న వీతోయంటి 

దుర్తథభంబు. జనని వాత కృల్యంటు దుర్షభంబు. సత్కుల్వపసవంబు 

దుర్తభంబు. వంశజ పియాజ జనంబు దుర్గభంబు. కాంచన దానంబు 

దుర్హభంబు. హరి పూజనంబు దుర్లభంబు. వైష్టవదిఇా సియమంబు 

దుర్హభంబు. కుతి సం|గహంబు దుర్షభంబు. "వరాహక్నేత వానంబు 

దుర్హభంబు. ఆత్మచింతనంబు దుర్హ భంబు. గురుసత్కారంబు దుర్హ 

భంబు. నిమి త్త జాగరంబు దుర్హభంబు. పుష్కర జలంబు దుర 

29 

విషు 

భంబు. శిష్టనంయోగంబు దుర్హభంబు. వృత నంప్రావ్తీ దుర్హభంబు. 
అచ్యుత భక్తి దుర్భ్ధభంబు. వథ్యాశనంబు దుర్తభంబు.. మహా కోష ధంబు 

దుర్హభంబు- వ్యాధి నిదానంబు దుర్తభంబు. మరణవేళ విష్ణు స్మర 

అంబు దుర్హభంబు. సీలవృషభ మోచనంబు దుర్గభంబు.. తయోదకి 

గధ కర్మంబు దుర్ణభంబు. తీలమయరేను 6 దానంబు' దుర్హభంబు. 
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ఇల క పిలదానంబు దుర్హభంబు. హరి వాసరంబున ధా|తీఫల స్నానంబు 

చుర్హభంబు . సారు ౫ గలిగి కీతోదకంబునం బాత స్వాానంబు 

సేయుట దుర్తభంబు. ఏదియెని మాఘ మానంబున( జేయుట దుర్హభం 

బి ద్రైజిం గి యట్ల సి కార్యద్వయం బొనరింతు. మచ్చిరం బిచ్చెద, 

సంధ్యావ?ని దాసేంగా నిచ్చెద రాజ్యం బిచ్చెద ననిన విని మోహిని 

యితటునియె. 172 

తునిమీ(ద మోహంబు దో (శెనేని 

బద్ద[పలావముల్ వలుక నేమిటికి నే 

నెయ్యది చెప్పిన హితముగా( ద 

అంచి కావింప్తమని యాదరించి వలుక 

నలుక సేయక ధెర్యంవు మొలకదోలె( 

దండి కడనిల్చి ధర్మాంగద కతీశుం 
డతని కాతాసి యిచ్చి యిట్టనియె నప్పుడు. 178 

ధర్మాంగదుండు తన్ను జంప్రుమని తండ్రిని గోరుట 

ఆలస్యం వొనరింప( బాపము జగంబౌనౌ ననం దల్లి నే 

డాలోచించిన మాట సేయము యశన న్యం బాత్మసంరక్ష జహా 

పాల శేణికి( జేయ, జెల్టు సుతుచే భార్యాళిచే సొమ్ముచే 

సీ లోకంబు. బరంబు '"సఏకుందగు నీ విట్టుం (బవ ర్రిలినన్. 174 

 దెన్యంబు విడువు దేవాం 

బన్యం బొక్కుటి లభించు నా మీ(చ యశం 

బన్యోన్యమునకు దగు సా 

మాన్యుని కై వడిని నీవు మానం దగునే + 175 

అవనీ నువర్యార్థమె జననీ జన 
కారమె వమదార్లమె వనుంధ 

MD — Gem 

రార్థమై యధిక కార్యార్ధమై దేవ హి 
. తార్ధమై బాలార్హమై వికల జ 



నారదీయ పురాణము 905 

నార్గమై గోరక్షణార్థమై నిజదేహ 

తే.గీ. 

మర్పించెనేని విఖ్యాత పుణ్య 

లోకము లలుగు నాలోకేశదిన భుక్తి 

యర మె? శాస్త్ర రహస్య మిదియె 
యి 

సర్వ మేధ మఖంబున న్వ్యనుతు( బశువు( 

జేసి (వేల్చిన తండడికి సిద్ధమై ల 

భించు నుత్కృష్ట పదము గాంభీర్య థై ధైర్య 

శెర్యశాలివి సీ కింక శంకయేల +? 176 

సకల ధర్మంబు లెజింగి మా తల్లి నంధ్యావశియ నానతి యిచ్చె. 
తద్వాక్యంబున వర్తింపుము. మీకు నాకు మజ్జననికి యశంబగు. హరి 

వాసర |వతంబు నిలివికొమ్మని విన్నవించిన. 177 

తనయుని మాటలు విని యా 

జననాథుం డాత్మ గలఅ(గి సంధ్యావళి( జూ 

చిన సంపుల్ల నరోజా 

ననయె వినయైక ఖేలనంబున నున్నన్. 178 

అసింగేలన్ జళిపించి యానృపతి సత్యన్ఫూర్తి ది లక్ష్మీశు మా 

నస మధ్యంబున నిల్సి వేయ(దమి యూనన్ సార సంపద్దుణా 

ఢ్యు సు ప్వుతున్ సమయింపవ నేమిటికి' నయ్యో ! నేండు నా తోడ, గూ 

డి సుఖంబందు భుజింపు మీ దినమునన్ డెందంబు రంజిల్రంగన్. 179 

తే.గీ. 

N-20 

అని మోహిని పల్కిన భో 
జన మిందు భుజించుకంటె సంధ్యావళి నా 

తనయుని. జంపుట మేలని 

యన ననఘుం డందు(జాల నాందోళింపన్. 180 

అతని ధైర్యంబు( జూడ రమాధినాథు( 

డపు డదృశ్యత నిల్చె నభోంతరమున 

గరుడవాహనమున దేవఖచర సిద్ద 

సాధ్యవర్యులు తను జేరి సంస్తుతింప. 181 

పీరుండగు ధర్మాంగదు 

చార్మితము, తల్చియైన సంధ్యావళ హృ 

త్సారము రుక్మాంగదు న 

త్యారంభము చూడనుండె హరి వినువీథిన్. 182 
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రుక్మాంగదుడు సత్యపాలన ౩ పుతుని జంప బూనుట 

ce 

తే.గీ, 

పూని మోహిని తను భుజియింపు మనుచు బ 

5 మమ మెజసి 

ఖడ్ల మంకించి రుక్మ విభూవణు(డు నిల్వ 

ధర్మాంగదు(డు వూర్ణ ధర్మ శ కి( 

దల్రిదం[డులకు శ్రీధరునకు( _బణమిల్లి 

కంఠంబు( దండి యగమున వంచి 

యున్న నాకంపించె నుర్వీపయోభులు 

_ ధ్వను లొనర్చెను మహోద[గ లీల 

పచ జంరూసిలంబులు వేగరాలె 

నుల్కలెన్నేని నిర్ధాత యుతములగుచు 
నప్పుడెమనవచ్చు (బహ్మాండ మెల్ల 

దుఃఖ పుంజంబనంగ నలోవలయ్యె. 158 

ల్యాజు నాడయగ ధెర 
er) Cen 

అంత మోహిని వివర్ణయె దేవకార్యంబు సేయలేనైతి, జన్మంబు నిరర్థ 

కంబయ్యె. మదూప లావణ్య పరవశుండు గాక రాజు హరి వాసరంబు 

విడువక నుతుని నమయింపంజూచె. దండధరుని మొగంబెట్టు చూతు? 

నప్పరోజనంబులు నన్ను. దృణంబుగా( జూడరే: ఈ రా బ్మీవతంబున। 

బరమ ధామంబు నొందెడి నితండు మన్నిమిత్తంబున సుతునిం జం పెడి 

నింక నరకపాతకంబు నొందెద నని యుద్యతాయుధుండగు రాజుం 

జూచి మూర్చిల్రిన. 2 154 

ఆ జగదేకవీరు గళ మంటకమున్నె సితాసితోడ నా 

రాజు కరంబు వట్టి రతిరాజ గురుండు [పసన్నమూర్తియె 

తము అ వు అకు స్ అ అణ పనో ఇద అతు వాతి చా ధామ. అ ar అను వను. సుజ. అం వ అ ఇన ను అ అ అ అక 

రాజులలోన (నెన్న) నతి రాజితకీ ర్తివిలోకు లెన్న(గాన్. 165 

ఈ ధైర్యం క్రీ శౌర్యం. 

థీ ధర్మం వీ వివేక మెన్నికగా నేం 

డే ధ్యాతీపతికిం గల 

వో ధన్యుండ : నీకె కక యూహ యొనర్చన్. ౨ 186 
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శుద్ధాంతః కరణుండవు 

బోద్దవు సీవంటి పుణ్యవురుష మలు గలరే? 

యి “ద్దరజీ తలమున నీ 
విద్ధర ణిత భేరి దెలిపి తే కాదశియున్. 167 

తె త్రైలోక్యంబున సదధుణంబులు మహోదారంబులై యుండ భూ 

వాల పూర్ణయశంబు నిల్సి నుతుతో( బద్మాక్షితో సంతత 

శ్రీలన్ నర్వ వికార దూరమయి యర్చిఃకిర్ణ మై యాత్మ వి 

ద్యా లాభాధికమై శుభ స్థిర తరంబై యొప్పు మన్య్మూ ర్రి రితోన్. 188 

సీవును సుతుండును నిల్హాలును సమగ త. తేజంబుల నై క్యంబు 

అప్పుడై హిక సుఖంబంతయు విడనాడి 

కోశమందిర ధదారకుంజర హరి 

వస్తు వాహనబంధు వర్గంబు దిగనాడి 

యైక్యంబు నొంద( బోరనుచు( గురిసె 

మందారతరు కునుమంబులు, దివ్యదుం 

దుభులు (మోయ నుతించి రభిమతముగ 

నప్పరోంగనలు, చోద్యంబుగా. బాడిరి. 

_గంధర్వవర్యు లుత్క_ంఠ మెజయ = 

నది నిరీక్షించి యంతకుం డంతలో లి 

వి _ప్రమార్జన మొనరించి బెగడి దిశలు 

(గక్క_తిల మొట్లిలిడి యధికార మెల్డ 

ననుచు సాగిలి (మొక్కి యిట్టనుచు బలి కె. 190 

చ|కధరా! యీ మోహిని నేకాదశీ [వతభంగంబు గావింపం గుశకే 

తుండు నిర్మించినవాండే త త్పభావంబున సతీనుత సహితుం డై సీ 
యందు న్రైక్యంబు , నొందె, నా లోకంబు రహిత నానా లోకంబయ్యె. 

సీ వెజటుంగనిది యెయ్యది ? యని విన్నవించి కమలానను కడ కే(గి 

విన్నవించిన దివ్యవిమానంబులతో నిందాదులు చుట్టునుం గొలిచి రా 
నవ్విధాత యెండిన నది వోలె జందుండు లేని శర్వరివోలె, వాడిన 
పంకజంబువోలె, నివృత్త మఖంబై న వేదికయుంబోలె, [దుమంబులు 

! 
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లేని వనంబువోఠెం, గలమసన్యంబులేని కెదారంబునుం బోలె, 

[బభలేని దివాకరుండువోలె, . గతోద్వాహంబగు మంటవంబువోలె, 

నవనీతంబు దిగిచిన మధనివోలె, విశీగిన సేనయుం బోలె, నాథ 
రహితయైన యువతియుం బోలె, ధాన్యహీనంబగు కోష్షంబునుంబోలె, 

రాజులేని రాష్ట్రంబునుంబోలె, మం|తిలేని రాజునుంబోలె, ధన ధాన్యం 

బులులేని గృహంబునుంబోలె(, బక్షినంఘంబులేని గూడునుంబోలె, 

బద్దనంఘుండై న భికుకుండునుంబో లె, భార్యారహి తుండగు గృహ 

న్గుండువోలె, మార్దనీపాంశు సంస్పృమ్టుండై న జనుండునుంటో లె, 

వాదభగ్నుండగు వాదియంటోలె, నిర్ణనుండగు పురుమండునుంటో లె, 

నంధునిదీపంబునుంటోలె, వికలాంగయగు (పతిమయుంబో లె, శాలలు 

విజిగిన శాఖియుంబోలి, నిర్ణలంబగు మేఘంబునుంబోలె, ధూమనహి 

తంబగు వహ్నియుంబోలె(, బత్నీసమేతంబుగాని గృహంబునుంబోలె, 

సర్వసంగంబు నొనర్పు నరుండునుంబోలె, శ్వపరావానంబున( [బియా 

తిరస్కృతుండై పేదయైయున్న జామాతయుంబోలె(, గరి వెజికివై చిన 
తామరయుంటోలె, మదంబు డిగిన కుంజరంబువో తె, భగ్న వేగంటై న 

హయంబునుంటబో తే, శుషి_ంచిన సింహంబునుంబటోలె, గోజలు దిగి 

చిన సర్పంబునుంబోలె, రెక్కలు విజిగిన పక్షియుంబోలె, బతితుం 

డైన |బాహ్మణుండువోలె, భుజవెట్టిన లివియంబోలె, విస్వరంబగు 
| యజుర్వేదంబునుంబోలె, స్వరహినంబగు సామంబునుంబోలె( బద. 

హీనయగు బుక్కు_నుంటోలె(, దృణనమాకీర్ణమగు మార్గంబునుంబోలె(, 

బద్మంబులులేని సరోవరంబువోలె, మమత విడువని జ్ఞానంబునుం 

బోలె, దంభంబునంజేయు ధర్మం నుంటోలె మోహిని తేజోరహితయై 

నిరుత్సాహయె చింతింప జనులు “వృ త్రహత్యాకారిణి, థ్ రృఘాతిని, 

నంధ్యావళీ దుఃఖదాయిని యని యా|క్రోశింవం జూచి దేవత లిట్టనిరి. 

శోకమందెదేల నుందరి ! చేసితి 

పౌరుషంబు దానఫలము గాక 

E యున్న వీకుం గలదె ! యుర్వి పై నపరాధ . 

వింతీ! నీకు నింత చింత యేల ? : 192 

. = దండించ. గర్త యంతకు(డు లోకులనెల్ల 

వనజాక్ష భక్త దండనము గాన 
". శక్తుండుగాండు, నిర్జన కార్యసాధన 

నియతతేజళ్ళ క్రి నీకె కలదు, . 
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కలిగిననేమి విఘ్నములేక వై శాఖ 
“సిత్రపక్ష మేకాదశీ దినమున . 

సారంబుగాగ విష్వక్సేన పూజ(గా 

వించె. దన్మహిమ. బవి|తుడయ్యె, 

గొడుకు. |ద్రికరణ శుద్దిగా నడవ(జూడ 

దాల్చుకొనియే.౫ నౌర । తద్ధర్మమహిమ. 198 

శ బింతయునులేదు నిఖిలజనులకున్. న 194 

వచ్చినారము తెలుపు నీ వాంఛితంబు. 195 

వంచన మింతలేక యనివారణళ క్రి వంచించునట్ట యూ 

హించి యొనర్వ' గార్యమొక యింతయు(గాక నిరర్హమైన, గ 

ష్టించిన లాగు చూడక హసించిన యా నరుండందు ధా|తిలో 

నెంచ(గ' గోవధాదికము లెన్నియు( జేసిన పావనంఘముల్. 196 

కావున నీవు దేవకార్య నిమత్తం వింత నిష్టరకృత్యంబు గావించితివి. 

ద్వాదశి మహిమ భగ్నంబయ్యె నైన నేమి ? వరంబు వేండుమనిన 

మోహిని వారింజూచి యేమి సాధించితి ? యమపురంబు( బూర్జంబు 

గావించితినో? హరి దినంబున భుజింప సమకట్టితినో? రుక్మాంగదుని 

మోహాబ్ది ముంచితినో ? అతం డీ దండధరుని ల దౌక్కిి యవ 

మయ 'గుణాఢ్యుండును నిర్మలుండును నిర్మలాాశయుండును ప హంసం. 

బును జుచిషన్మూ ర్రియు, _వ్యోమంబును డ్రైణవంబును, జీవుండును, 

“సిశపక యేకాదశళి” న హ్యాకర ముశే సాధ్యము కాదు. సితపత మేకాదసి 

దినముని అనువిధముగా నున్నచో సరి వెట్టుకానవచ్చును. 

నభ్ధిజాజాని (పత్యక్షమె కుమార 

దారసహితునింగా నిజ తనువునందు, 

క. సారతరంబగు ధర్మము 

(పారంభించినను వేగ ఫలియించు విధి 

చురణమున( గాకున్నన్ 

తే.గీ, ౪ తికరణంబుల నీవు వూనిక నొనర్భు 

యత్న మీడేరకుండిన నబల : నీ వ 

గల్భతకు మెచ్చి వరమొనంగం దలంచి 

ద. 

వ, 

49. 

44. ఈ పాదమున యతిభంగము. కాని, పూర్వప ద్యాంతముంగల దుతమును 
బురిస్కరించుకొని “ం(దిగా భావించినచో. గుదురును. 
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నవ్యయుండును, నిరాధారుండును,. నిష్పవపంచు(డును, నిరంజనుం 

డును, విష్ణుండును, శూన్యుండును, వేదస్వరూపుండును, ధ్యేయం 
డును, ధ్యేయవర్డితుండును, నస్తి నాస్తి వాక్యవ ర్తియు, దూరవ ర్తియు 
నంతికవ ర్రియు, మనో|గాహ్ముండును, బరమధామ పురుషాఖ్యుం 

డును, జగ_్రయ జనహృత్సంక జ సమాసీనుండును, దేజోరూ 

పంబును, నిరిందియుండును నగు స్వామియందు లీనుండయ్యె. 

కార్యంబు సాధింపక వెతనంబుగొను భృ త్యుండు నరకం బనుభవించి 

అతాగుల్మాది రూపంబున జనించు నేను భర్తృ వృత వినాశినినై 

యొట్లు వరంబు వేండుదు ననిన నిర్జరులిట్లనిరి. 197 

సీ మది(లోగల కోరిక 

నో మోహిని! మమ్మునడుగు మొస(గెదము యళ 

Er మించ నీ బుణంబి(క 

మామీ(ద ఘటింపకుండ మంజాులవాణీ : 198 

రాజుతో( గూడ నతివరి శ మమునొంది 

యన్మదర్ధ్థంబుగా. గలహం బొనర్చి 

యింత చేసితి విశ్వాసహిత గుణమున 

ననుభవింపుము తతృలంబైన వరము. 199 

అనునంతే (దక్మాంగదు వురోహితుండు) “200 

పురోహితు(డు మోహినిపై కోపించుట 

అంబు మధ్యమున. [బాణాయామ వరతమె 

నబ్ద శతంబు నవ్యయు నమేయు 

నారాయణుని మనోనలినంబునం దాన్ని 

త[ద్వతాంతంబునం దజ్జలంబు 

: వెడలి మోహినిసేయు విపరీత కృత్యంబు . 

విని దేవతల. జూచి వివులరోష 

46 శీలయె నివుడెంత చేసెనీ దుర్మేధ i 

_వేధయిట్టేల కాఫించె దీని * 

4ర్. తరువాతి భాగమును బట్టి యిక్కడ నీపదముండ వలసినదిగా గాన వచ్చుచున్నది 
46. ఈ పాదమున యతిభంగము. శక్తిమె యని మార్చినం గుదురును. 
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తే. గీ. సాధ్వి యౌనె ? దురాచార నత్యదూర 

పరతరాన్సీల సంతత పాపళీల 

మరమొనంగుట మీకు భావ్యంబె ధర్మ 

మెట్టు నిల్పెదరో నాకు నెజబు/గంబడదు. . 201 

వ. అని మజియు నిట్టనియె. 202 

క, వతిసుతఘాతిని యిది దు 

ర్యత యనలములోన దీని వై చిన గానీ 

యతినిందయగాని పావ 

చ్యుతి యింతయు లేదు వినర : [శుతులన్ స్మృతులన్. 208 

వ. దీని నరకంబునం |దోయుటకాక పుణ్యలోకంబగు నాకంబు( జేర్చం 
దగునే * దీనికి వరమిచ్చెద మన మీకు నోరెట్టు లాడెనని మణియు 
నిట్టనియె. వరక 

క. హరి దినమున. గుడువు మనుట, 

సురభుల [బాహ్మణుల' జంప( జూచుట, వి|పున్ 

నుర( |దావు మనుటి, యుష్మ 

త్పురవాన నిరోధకములు బుధవరులారా !: ... 205 

వ. హరివాసర భోజన గో [బాహ్మణవధ నురాపానాది పాప వచనంబు 
లెజింగి పల్కినం (బాయశళ్ళి త్తంబు లేదు. ఎజుంగక పల్కిన. 

బాణాయామశ తంబులనేని ఏకాదశ్యుపవానంబున నేని, సౌరకశ్నేత 

న్పర్శనంబుననేని దేవవ్యూహార్చనంబుననేని తరించు . నిదియెటింగి 

హరి వాసరమున భుజింపుమనియె. భర్తృ వాక్యంబుమీటి సదుణా 

ఢ్యుండు నిజహృదయంగమ శీలుండునై న సుతుని సమయింపం జూచె, 

నిది స్పృశింవ నర్షగాదు. దీనికి వరంబీ నుత్సహించుట దగునే ? 

మిరు ధర్మజ్జులను, న్యాయజ్ఞులను, (బాజ్జులను బాలించువారు. పాత 

కులంబాలింపందగునే? ధర్మంబున కాధారంబులు వేదంబులు. స్రీలకు 

. బతిశుశూష సేయవలయునని పలికె. ఆ శుశూషయన నతని యాజ్ఞ 

మీఅక యుండుటయే. ఆ యాజ్ఞ దాంటినయది శాపార్హగాని యన్నుగ 

హార్హగాదు. బొంకింతునని వరంబువేండి వంచించెనిది సత్య వతుండు 

గాన నతండు దీనికిం బాపంబుగట్టి ముక్తుండయ్యె. మణియు నిది పాప 

శరీర. సకలదాన ధురంధరుని |బహ్మణ్యుని(, |బజారంజునుని, 
హరివాసర వత పరాయణుని బరదార వివర్దితుని, దుష్కర్మ రహి 



312 

తే.గీ. 

నారదీయ పురాణము 

తుని, దుష్టశిక్షకుని, నప్తవ్యసనా పెతుని, ధర్మాంగదుని నింతచేనె, నిది 
వరంబునకుం దగునే ః దీనివై దేవతలేని దానవులేని వక్షంబు నిలిపిన 

వారినే భస్మంబు సేయుదు. తత్సక్షదో షంబున( బక్షపాతియు మహో 

పాతకుండౌనని కోపంబు మోహిని దేహంబు వై( [(బ్రయోగించి దివ్యులు 

(పార్థించు నంతనే భన్మంబు చేసెనని వసిష్టుండు మాంధాతకు నానతి 

యిచ్చి మజియు నిట్టనియె. | 206 

నాకమనాగ పద్మసదనాకము నాయత భ క్రినిష్టలౌ 

లోకులకుం (బశ స్తమగు లోకము పాపశరిరులై న యా 

లోకులకున్ దినేశ నుతలోకముగాని లభింప దీవు ను 

కోకుని రాజుభక్తు నరినూదను( జేసిన చెత రిత్రయ ? 207 

మోహిని పాపఫల మనుభవించుట 

అని” భూమిదేవుండిట్టాడిన నాబోటి 
నరకంబునకు( దోయ నరకవాను 

లందు నిందుండ నర్హలే సీవ గు 

కాధికు ధర్మాంగదావనీశు 

ధర్మజు సత్పథసాయి దయాళశుని 
కా థి 

గురుభ క్రి కిరతు దానకుశలు బంధు 

పకు న ప్తద్విప పతి నసిచే నేడు. 

సమయింప(జూచితి సాహనమునం. 

గనలి దుర్మదసుతునై న గాసిచేయ 

బ్రహ్మ హత్యా శతోపమ పాతకము ల 

భించునని యమ్మహాబుషు లెంచుకొందు 

రట్టిత శ్వ్వజ్ఞుణోసితివౌనె నీకు ? 208 

, . ఇందు నీకు నిష్కృతిగలదే? యని . వెడలందోయ రసాతలంబు సొచ్చె, 

నా రసాతలంబున నాగకుమారులు తర్జించిన లజ్జించి దేవనభకు నేగి 

మొఅలిడుచు భువన త్రయంబు( దిరిగి ముసలదండాదులచే మొత్తులం 

బడి భవత్కార్యార్థంబుగా. నింతచేసి _ నొచ్చితి.. నాకు గతియెట్టు 
... గలిగెడునని పరితపీంప. . . 209 

వాయు 
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ఆరయ(గ వి|ప్రశావ హతులై వడువారికి వివతాడనో 

త్కరమున నీల్లువారికిని దగ్గ భుజంగమదష్ట వ[జపా 

తరదన ఘాతభగ్నులయి తారెడు వారికి జహ్నుక న్యకా 

సరిదవగాహమోపు ననిశంబును దద్దనపావ మాయంగన్. 210 

అనిన మోహిని యిట్లనియె. .. వి11 

అటువంటి దివ్యవాహిని( 

బటువేగముతోడ నేగి వడి మునింగినం ద 

త్ఫు_టిలాఘంబులు దొలయగవు 

జటిలానీకములు దొల(గి చనుదురు చేరన్. 212 

అది గావున నేను హరివాసర [దోహిని, భ ర్హృవుత వినాశినిని, జగ 
త్రయ నిందితను, నన్ను నెట్టు దండించినం దగుదు నేమి సేయుదాన 

నని దైన్యంబుననున్న మహే శ దివాకర సహితులగు దివ్యులు 

రుక్మాంగద పురోహితుని మెల్లన శాంతినొందించి యిట్టనిరి. 218 

నాకము పాడై యుండన్ 

వెకుంఠము నిండియుండ వనరుహహిత భూ 

లోకము శూన్యంబగుటన్ 

వ్యాకులతంబొంది చెయవల సెన్ మాకున్. 214 

ఏము పంపిన నిమి త్తంబుననే యో మోహిని హరివాసర - వతంబు 

మాన్స రుక్మాంగద సన్ని ధానంబునకు వచ్చిన యదిగాని నిజతం్యతం 

బున వచ్చినయదిగాదు. (రాజు) పునరావృత్తి రహితంబైన. పరమ 

ధామంబు సత్యంబు నిలుపుకొని చెందె. ఇది యుపకారంబె కావించిన 

యది. నీవు నదాఛారుండవు. తపస్వివి, సర్వభూత హితుండవు. 

మహానుభావులకు. జేసిన య|వియంబేనియ( |బియంబేయగు. సాంఖ్య 
విదులైెన మునులకు లభింపని వైభవం బా రాజునకుం గలిగె. 

(పనన్నుండవుకమ్ము. పాదహతులైనవారిని హింసింవ నేటికి ? అని 
విన్నవించిన నిర్ణరుల మన్నించి శాంతు(డై పురోహితుం డిట్టనియె. 215 

... అనిమిషలార : పాపాన్విత యిది భర్తృ 
దుఃఖ|పదాయిని, దుష్టశీల 

స్థావరజంగ మాత్మక మైన లోక్మత 

యంబున దీనికి నధివసింప 
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రాదు; భూత వజా[కాంతంబుగాని దు 

స్థ్రానమెయ్యది యది తలంచి దిని 

నునువంగ(దగు భూమి .నునిచెద ననిన జ 
రాచరజీవ సంవ్యా ప్రతరము 

సుకృతి గమ్మంబు, నాకఠకంబు వికృతి బాప 

కర్మ నిలయంబు నరకంబు గణనసేయ. 216 

రుషాదులచే సాగరంబులు వ్యా ప్రంబుో లయ్యెడి, విహంగంబులచే 

మహీరుహంబు లధిష్టింపబడియె. ఇది యెచ్చట నుండెనేని దీని నంటిన 
మ్మాతంబున నధోగతిం బొందుదుగు. అని వి|పుండు పలికిన నెతింగి 

యగుంకాక ! యని మోహినిం జూచి నీకు లోక్కతయంబున నుండ 

నవకాశంబులేదు. దివ్యులు పావభో క్తలు కారు; పాపనంగులుం గారు. 

సీవ సేయు నుపకారంబులకు శాపాపాయవరంబు దయచేసెద మని ' 

యున్నవార మిందులకు నుపాయంబు దో(చ దనిన మోహిని 
యిట్టనియె. 217 

చేసితి మీర లంపిన యశేష విశేష విమోహ కార్యముల్ 

వాసి ననేక పాపము లవార్యములై నను ముప నాత్మ ను 

ల్లానము నొందె దండధరు లక్మి యశేష మనుష్య వర్షముల్ 

డౌనె నమస్త స ఘోరవికటధ్యని నారకలోక వాసముల్ “ 218 

నంఘటించితి నేనిట్టి సాహనమ్ము. ౮౫ 

అయినను బురోహిత నహితులగు మీకు నంజలి. గావించి వేండెద. 

మీకు హితంబు చేసి పాపంబు లనుభవించిన నేమి ? మశియుం దత్సాప 

బుద్ధియే నాకు. దోంయచున్నది. ఏకాదశి వుణ్యఫలంబు నాకు నిడిన. 

దదాధారంబున నుండెద. నయ్యుకాదళి సర్వదిన పుణ్యరాశి, సర్వ పాప 

తే.గీ. దైత్య నాగాన్వితంబు పాతాళ సీమ, 

యాకనము పతులకునెల్ల నాకరంబు, 

వ, 

4. 

తే.గీ. చి తగువ్రుండు నలనె( జేసేత వాసి 

ధర్మ నంచయ మెల్ల విధ్య స్తమయ్యె 
నైనం బాపంబు నామీద నంట నిమ్ము 

వ, 

48. '“వ్యాపిమంబ య్యెడి” గని (వాత పతి 

49. బు 19 
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(పణాళని, సర్వలోక (ప్రదాయిని యనిన మోహిని వచనంబులు విని 

శిరంబు లూచుచు. బరుషాక్షరంబుల నిట్రనిరి. 220 

ఆ.వ. అడుగరాని యర్థ మడిగితి వబల $; ను 

రాసురులకునై న ననుభవింవ 

రాదు విష్ణవానర [(వతఫలము నీ 

కెవ్వ( డొన శక్రు(డెంచి చూడ. 221 

క, హరి దివసఫలము దక్కన్ 

వర మొక్కటి వేండుమింక వారిజనయనా | 

హరిదినము బ్రహ్మ హత్యా 

దురితాయుత కోటినేని (తోవలంబెట్టున్. విలిఐ 

వ, సర్వయజ్ఞ ఫల|పదంబగు హరివానర ఫలంటొసంగ మాకు శ క్రిలేదది 

మోక్ష పదంబు, పుణ్యంబు, జన్మమృత్యు నిక ర్తనంబు. తత్సలంబు 

వేడిన నీ కిరంబున( గులిశంబు వడియెడు ననిన మోహిని యిట్టనియె. 

క్ అయినన్నేమి “. వియంబుగ 

దయతోడం [బాంత విద్ధ దశమీ సుకృతం 

బయిన న్నొ సగు(డు నాక ని 

అలయులారా ! యనుచు నువికలంబుగ6 బలుకన్. 224 

వ. దివ్యు లిట్టనిరి. . దివిర్ 

ఆ.వె. (పాంతవిద్ధ దశమి. [బావించు నుకృతంబు 

హరునిమాట మింద నబ్దసూతి 

జంభునకు నొసంగె సంతత బలశాలి 

యెన, దత్సలమున కర్షుండగునె q 226 

వ. అనిన మోహిని యిట్లనియె. దశమీ [పాంతంబున దివాకరుం 

డుదయించినది మొదలు హరిదినంబది యనురులకు దొనంగిరి. 

సూర్యోదయ విహీనంబై న దృుశ్యాదృశ్యచర చరంబై దశమితో. గూడిన 

హరిదినం బగ్ని విహార కాలార్హం బదియె వధూర్థాపన కాలంబు, 

గోదోహన. కాలంబు, పక్షి నన్నాద లోలంబు, “నర్వదేవ విరామ 

కారణంబు, మార్చని గహణ సమయంబు, ద్వారో ద్దాటనవేళ, (పతి 

-వీక్షిత స్నా నావసరంబు, వాద్మిత నినద సంకులుబు, తద్దశమితో 

50. “మూల బు” అని [వాత పతి. 
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నేకాదశి కూడెనేని యది నాకు నివాసంబుగా నొనంగుండు 

ఉదయంబున హరివానరంబును వేడ వై నతేయోదయంబున వేండెద. 

మునిదగ్గనై *' యిష్టార్థంబుగా ని (పాంతంబు వేండెదనీ వలయు నిధి 

యీకుండిన వేయితునియ లయ్యెదనని కులిశంబుచేత విచ్చిన్నయైెన 

తన్మోహిని పలుకు వచనంబులు విని దిగంబర పురోగములై న యా 

నిర్ణరులందణు విమర్శించుకొని యమదర్శనార్థంబుగా, వైకుంఠ ధ్యంన 

నారంబుగాం బాషండ వృద్ధ్యర్థ ంబుగా(, దాపసంజన నార్థంబుగా, ర 

దత్పురోహితుని వలన ననుజ్ఞంగొని మోహినింజూచి యిట్టనిరి. 

దేవతలు మోహినికి స్థానమును కల్చ్పించుట 

అఖిలలోక విమోహానార్థంబుగా. నీకు 

నుండ నర్శంబగుచున్న ధామ. 
Ch 

మా దశమీ/పాంత మదియె పత్యూష దు 
ష్షము హరిదిన సంయుతము ఘటింప 

జంభదుష్టము గాదు సకల దానవ దైత్య. 

గమ్యంబుగాదు యోగ్యంబు గాదు 

సురలకు, నందు నుస్థిరలీల విహరింపు 

మా కాలమున మాధవార్చనంబు 

తే.గీ. సేయు మనుజుల సుకృతంబుచెందు నింక 

సంశయంబంద నేటికి సారసాక్షి ! 

దేవకార్యార్థమై నీవు తిరిగినట్టి ౨... 

తత్రయానంబు ఫలియించుం దరళన్నేత:. 

ల ఆదిత్యోదయ హీనత. ల 

“నా దశమీ (పాంతమున్న హరి దివనముగా 

- నాదట(గ కొని యుండెడు 

నా దుర్మదు ఫలము నీకు నర్చించు నికన్. 

నూర్య హీనంబగు దశమీ ప్రాంతం చేకాదశీ మిశంబు 

బిల 

228 

229 

నాశ ంబు 

"౫... .నొందించిన నువవాన వత దాన జాగరణంబులచే నార్జించిన పుణ్యంబు 

51. నై_మ్యర్థంబులుగా నని (వాత (వతి. 
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సీకగు. అ|పభాతాంకితం బై యంతర్దశ మీ గర్హితంటబె దృశ్యాదృశ్యత 

హరి దినంబునుం గూడియున్న నరుండు సేయు సుకృత ంబు నిష్పలం 

బగు. ఇట్టి దశమీ (పాంతంబుననుండి జగంబుల మోహంబు నొందిం 

పుచు తాంబడిన పాటులన్నియు మజచి మోహిని హర్షించుచుండు. 

యముండు తత్పాతకుల రికి ంచుటకు( బటాక్షర లిపి పుట్రైడి. అది 

దేవ దానవులచేత నలంఘ్యంబగు. రవి సం|పయు క్ర దశ మీయోగంబు 

భువన తయం బున( (బసిద్ధంబు. ఆ యోగయు క్రదశ మిం బటస్థితయై 

దృశ్యాదృళ్య నంజ్ఞ వర్తించునదియై మోహిని యనుభవించుకొని 

తత్సటంబునందు "లివి గావింపుచు నిజస్థానంబున నుండునని 

యముండు వలికి దేవతలుం దానును నాకలోక బునకేంె. మోహినియు 

జగన్మోహినియై దినేశహిన దశమీ పాంతంబున. నుండెనని వసిష్టండు 

మాంధాతకు నెజింగించి మణీయు. ee 280 

సీ పాప నాశనము శోభన మీ పురాణంబు 

తే.గీ. 

రుక్మాంగద చరిత రుక్మ చేల 

భ కి గమ్యము జగత్ (పాప్యంబు సర్వదుః 

ఖక్షయ కరము విఖ్యాత తరము 

_ నంతతాయుష్య యశన్య |ప్రశక్యంబు 

సర్వశతు విఘాత శ క్రియుతము 

[శోతవ్యము, మహీశ సూనులకెల "జ 

'య్యపదం బధిక యోగ్యంబు భూమి 

సురుల క ర్లంబు సంతాన సుఖక రంబు 

నర్ధదాయక మెంచ నర్ధార్థలకును: 

నఖిల విద్య తొనంగు? దదర్ధి తతికి 

నిది మహా పుణ్య చరితమూహించి పొగడ. 231. 

ఈ రుక్మాంగద చర్శితంబు రాజసూయ ఫల| పదంబు. ఇది నీ కెజీిం 

గించితి ననిన వసిష్టునకు (మొక్కి పరమానందంబునొంది మాంధాత 

యేకాదశీ నిశ్చయం బెజీంగి ద్వాదశీ మహోత్సవం కూచరింపుచు 

నుండె. 
_ 2982 
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ఆశ్వానాంతము 

అమితోద్య ద్యమకశార్థున [దుమదమాహంకార ధౌరేయ దు 

రమ 1 సాళ్వదుమ రుక్మి కాలయ వనాద్యక్షు[ద దుర్వాహిని 

శమనోద్యగ మహోే[గ శుక రుచి రాజత్తీ[వతేజః (ప్రభా 

కుముది న్యా పకులావతంస | చర మాంగుళ్యుద్భృతో ర్వీధరా ! వలల 

శకటారి బల నిషూదన। 

నికటారి జలజయుగోనీయ వరత్వ 

పకటన సంయోజిత ది . 

కృకట నవోల్లాసరత్న : కాంచీధామా ! 294, 

సత్యభాషణా ? సాధు పోషణా | 

నిత్యజీవనా ! నిర్మలావనా 

దైత్య సూదనా ! ధర్మ మోదనా ! 

నుత్యటోధనా ; దోషకోధనా! 285 

గద్యము 

ఇది శ్రీ మత్క_ంజర్ల కొండమాచార్య 

పాదారవింద మిళశిందాయమాన బచెన్నయామాత్యపవు[త | 

కథ్యవగో|త పవి[త (శ్రీ మదల్హాడు నరసింహ [వణీతంబై న 

_ నారదీయ పురాణంబునందు. బంచ మాశ్యాసము 

సంపూర్ణము 



షమ్టాశ్వాసము 

క  శ్రీజైవాతృక వంఠాం 
భోజోత్క_రమ్మిత : భువనపూర్ణ చరిత్రా ! 
రాజివన్నేత : నిరువమ 

భోజేశ సుతాకళ త : బుధజనమి తా | 

వ. అవధరింప్రము. 2 

సీ, ం 

. ధాపాహినీ [ప్రవా.......*. 

హతరంగములు పంకమణంభి పూర్ణ 

హరిభక్తి వోలె భవాతంకములు మాన్నె 
నత్యంత మహిమ మాకందఅకును 

ఆ.వె. సుధనువర్యలోక సువదమై శ్రేళంబు 
లడ(చు( దావకీనమెన వాక్య 

రూపనుధ దినంబు రుచిగొన నన్మదా 
ప్యాయనంబు చేసె ననఘ చరిత: ee లి 

8. ఆటవెలది గీతముగా పేర్కొన. బడినది. 
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తే.గీ. 

తే.గీ. 

తే.గీ. 
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.వె. కథకు లెందతైన( గల్గినం గల్లనీ 
పూని తెల్పనిమ్ము పుణ్యక థలు 

సనరంబోదలెన కిజను(ల) టోధించె నీ 
అ డు ౬... 

దివ్య వాజ్మయెక తేజ మనము. 

తామసో క్రి నిబంధన తామనులకు 

రాజసో క్రి నిబంధన రాజసులకు ' 

సాత్వికో క్తి నిబంధన సాత్వికులకు, 

బరమబోధం బొనర్చు నేర్చరివి నీవు. 

సాత్వికో క్తి విరుద్ధార్ధ సరణియైన 
యట్టన పలు) ,-వల్సు_దు వదియు ననఘ : 

తామసాధీనకాస్త్ర బోధనము కొజుకు, 

గాని స్వాభావికార్థంబుగాదు నీకు. 

అమరున్ జ్ఞానము సత్వగు 

ణమునను లోభము రజోగుణమున మహామో 

హమదములు తమో గుణమున 

నమితస్థితి ననుచు శౌరి యానతి యిచ్చెన్. 

తామసాది వురాణజాతములనైన 

నెద్ది నరో త తమంబని యెంచ( బడియె 

నఖిల నామాంతరంబుల నదియ విష్ణు 

తత్వము తదంతరాత్మయ తగుట( “జేసి. 

భగవన్మహిమాంభోనిధి - 
యగణిత తద్చోధ విచియై మెజయంగ జా 

న గుణామృత 'రన బిందువు 
లొగి నాప్యాయన మొనర్చుచున్నవి మాకున్. 

జౌర భగవన్మహిమ వార్థి యతి గభీర 

తర మపారంబు సద్దుణోద్య త్పవాహ 

మమృత రనము పామాంశుండవైన నీక 

తంబునన్ వెల్టివిరినె నిద్ధరణిలోన. 

లాల 

“వీ, జనులు 

౦ 
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చందు(డవు సివు చందిక సరస సూక్తి 

సంతతి చకోరముల మేము సారసాక్ష । 

సత్క_రుణ జ్యోత్స్న సీవంటి సాత్విక [ప 

వంర్తను(డు గల్ల నేర్చునే వన్నె మెజసి. 11 

అల భగవంతు(డు మాపై. 

గలండని తల(చితిమి యట కాకున్న తటణిన్ 

గుల విద్యా సంపదలం 

దలకొనదే గర్వ మెల్ల, దత్వజ్ఞనిథి 1 12 

కలిత విద్యాకుల ధనోత్సగర్వ పటల 

జాత సంఛన్నదృష్టుల మైతిమేని 

నిన్ను ఏక్షింపంగల మెట్టు నిఖిల ధర్మ 

పద విశేషోపదెష్టవై పర(గియున్న. 18 

అనిన నూతుం డిట్టనీయె. 14 

సూతుడు (బహ్మజ్ఞాస తత్త్వమును బోధించుట 

కులమాచారము విష్ణు (పాద)* భజనాంకూరై కక్ సద్భక్తి ని 

శ్చలమౌ న్యాసలవంబులేని యతి నిస్పారాత్ము(డన్ హీన దు 

మృ_లు(డన్ నేడు మఖంబునందు( బరిషద్గోష్టిన్ విజృంభించుటల్ 

గలదే మద్గురు శక్తి నట్టి గురులోకస్వామిం గీ ర్తించెదన్. 15 

జగతివై [బ్రహ్మ నిష్టావిధి జ్ఞాత లె 

వ్యనిం జూచినను నిజేక్షణము దివ్పి 

జల మార్దనముచేసి చను దురాహీనుని. 
సాత్వికోతము. జేసి సకల మునులు 

(బ్రహ్మ వీఠమునందు( బట్టము గట్టిరే 
యా ్రమంబునశకై న నర్హవృత్తి 

చాలదు వ్మిపవంశజు(డ(గా నెన్నిక = 

విద్యాంసు(డనుగాను విష్ణుపాద 

4. 

6. 

N-21 

అకర లోపము పూరఠింప(బడినది. 5. కూల్లైక. (మూ) 

ఎవ్వని( జూచి నిజేతణముల్య (దిప్పి, .. ,(మూ) ఇందు సీన పాదము పూర్తి 

కాలేదు, అంతేకాక ఆఅవ గణము జగణ మైనది. 
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తే.గీ. పద్మ భంగ త్యమా లేదు పరమనియతి 

తత్వ విజ్ఞాపనై క కృత్యంబు నాకు 

నిమ్మహాత్ముల కెబ(గించు నిట్టి మహిమ 

మద్గురుస్వామి కృవనని మజియు మొక్కి. 16 

వ. ఇట్రనియె. 17 

తే.గీ. సర్వ ధర్మాదిహేతువౌ చ|క్రధరు(డు 

స్వామి విశ్వ (ప్రపంచ వశ న జనులు 

వాను లీ నభలోన( దద్దెవ తత్వ 

మెజు(గ కుండిన నా వీఠ మెక్కంగలనె. కేరి 

క. మాననమా వెజవకు ముద 
మానుము త్మదృహ్మపేఠి నాత్మే శేచ్చా 

ధీనము లనన్యశేషము 
లైన యవి సమ సములగు నావన్తుతతుల్. 19 

ఆ.వె. (బహ్మ పీఠ మెక్కి ప్రొజ్ఞుల ముందటి 

గర్వరోగలి ప్ర గ్యాతు( డగుచు 

[బోడతనము చూపం 7బూన నొద్దత్వమ 

కియం|దు తత్వవేదులై న మునులు. 20 

వ. అదిగాన తదౌద్ధత్యంబు భగవ దనుగహంబున మాకుం బావించదని 
నన్మార్ల రహన్యవేదియె యిట్లనియె. ల] 

(నో లి జా ల - 

స్. స్మ్య్రత్కియావంతులు సకలాగమాంత పా 

రగులు (బహ్మజ్ఞులు (నృగు మహాను 

భావులు మీర లీ (పళ్నా ంతరంబు మ 

మృడుగుట విహితంబొ యవిహితంబొ 

6. మం [దు 

N-—21x 
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తెలియదు ధర్మనందేహ మిప్పుడు పుట్టి 

న యది దానినడంచి నవ్యశ క్రి 

9తెలి పర్వనోదయాళులు గుణాఢ్యులు నర్వ 

భూత సుహృత్పరాత్మాతి నిశ్చ 

తే.గీ. లాంతరంగులు సర్వజ్ఞు అతులయశులు 

రాజు నడచిన యట్టనె (ప్రజలు నడుతు 

రట్టు గావున ఘనులు మీరల్పతరుండ 

నైన వినిపింతు(6 దగు స్మత్పియంబు "సేయ. 99 

తే.గీ. అనుచు వైన్ష్లవ దానుండనైన నాకు( 
జిత్త మలరించి వా గూవసేవ చేసి 

'పెదల నిరంతరంబు మెప్పింప( గలిగి 
© 

భళిర నాకయ్యె జన్మసాఫల్య మివుడు. ఓల 

క. భగవద్భక్తులకు( _బియం 

బుగ సత్కర్మం బొనర్చు పురుషుని జన్మం 

బగణిత గుణసంప త్తిం 

దగునండు మదిం దలంచి త త్వజ్ఞు( డిలన్. 24 

తే.గీ. ఆత్మవేదులు కర్మ మర్షంబె సేయ 
నందు కొందణు సూరులయ్యాత్మ వేదు 

లైనవారికి. గర్మమర్హంబె సేయ 

నందు కొందజణు సూరులత్యంతమహిమ. 25 

క. ఈ యిరువురి వచనంబులు 

నే యెడనల్పులగు జనుల కెటు(గ(బడకయే 

శయోమూలంబై. య 

త్యాయత మై ధర్మ సంశయం బుదయించున్. 26 

విష్ణు మహిమ 

వ, తత్సంశయ విషయ దుమోన్మూలన మారుతంబగు నన్మదాచార్యో 

పదిష్ట నిశ్స్పయంబు విన్న వించెద. పరమాన పరజ్ఞాన పరానంద పర 

9. శెలివిపర్వనోదయాళులు గుణాఢ్యులు నర్వ (యతి, గణ భంగములు). 
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సషత్యంబులు జీవులకు _న్వభావంబది యెటింగి చెసిన కర్మంబు తన 

యదిగాదు. కావున విష్ణు వీతిగ సత్క_ర్మం బొనరింప వలయు. 

దేహే వాందియ మనః పాణాదులకన్న వేరై సుఖచిద్ధ నుండె యవహతా 

శేష పాపచయుండై , విజరుండై, విమృత్యుండై, " విశోకుండై , విజిషు 
త్పుండై, వితృష్టుండై న సత్యకామత్వాది గుణసంవన్నుండై సూక్ష్మత్వంబు 

నొందియు నాతత చితృభంజెంది సర్వాంతర్గత శ శ క్రిత్వంబువలన, 

నభేద్యుండు నదాహ్యుండు నక్రేద్యుండు నశోష్యుండునునై , నిత్యశుద్ద 

నుఖానందగుణ _బహ్మామృతాబ్టి నోలలాడుచు సర్వానందయిత 

(బ్రహ్మానంద శేషత్వ లక్షణుం డై దేవ నర వశు పాదప శరిరాక్ళ త్రి 

భేదంబులు పొందు జీవునికిని వికర్మ జనితంబులు 'కర్మంబనార్య 

విద్యవలనం బుర్రై, నా యనాద్యవిద్య యనాద్య చిదన్వయంబువలన 

నయ్యెడు నట్టు జీవుం డవిద్యా కర్మవాననచె మహదాది శరిరాంత 

వికారకలితా నాత్మ (తిగుణ [పథానావృతుండై తత్కృత పిభముండై 

యెను దేహుండనను నహంకారంబు పూని, దేవత్వ నరత్వ గోత్వ 

[బాహ్మ ణత్వేశ్వరత్వ భోగిత్వ సిద్ధిత్వ బలత్రగ సుఖిత్యంబులు వ్కంచు 

కొని, యజనం బొనర్చెద, నిచ్చెదం (టృ్కుదించెదనని ఏిమోహంబు 

వలనం బలుకుచు( బరమాత్రైక ధర్మ స్వాతంత్య సద్ద్గుణంబులు 

తనయం దారోవించుకొని సర్యంబు తనకొణ కేయని చింతించు(చుండు) 

కొందజు సూరి చేతనులు సర్వ వ్యాపామలానంద స్వరూపంబై న వర 

[బహ్మంబె సర్వానంద దాయకంబనియు నితనియందు వరించు నఖిలం 

బునుం బకాశించునని(య) వితర్శి_౦పుచు( బర|బహ్మామృతాంబుధి 

నోలలాడుచు లీలాభోగ విభూతస్టులై రమింపుదురు. త్రిగుణ పకృతి 

లీలా విభూతి, షడ్గుణ [పకృతి భోగవిభూతి. ఇవి రెండును వర 
|బహ్మో  శితంబులు. గగనంబున న|భశ శిమండలంబులు వోలె నధ 

రోత్రర భావంబున లీలా విభూతి భోగవిభూతులు మెజయు. మహో 
మాయ యవిద్య నియతి మోహినీ పకృతి వాననయన లీలావిభూతి 

పరమ వ్యోమ పరమధామాది సంజ్ఞలం గలయది భోగ విభూతి. ఈ 

రెండు విభూతులు న నాత్మలతోంగూడ భగవచ్చేష రూపంబులగుం గాన; 

గర్మంబులు తనవిగా వీశ్వరునివి. చేతనాచేత నాత్మకంబగు విశ్వంబు 

విష్ణు శరీరంబునుం గావున త త్రియలు విష్ట్వథినంబు అగునని 

మజియు నిట్టనియె. 2 

10. అర్థాన్వయము కొజకు “పొందు” ఉండవలయును. 

11. కర్మంబన నాద్య వీద్యవలన, 
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ఆత్మ - దెహాదులు 

ఆత్మ దేహాదులకును వేజనియు నిరత 

సచ్చిదానంద లక్షణస్థాయి యనియు. 

బరమపుంశేషతై క స్వభావవృత్తి 

యనియు నెటి(గిన యతండు సుమ్మాత్మవెది. 28 

ప్ర త్యద్దవ్యమె యాత్మకు విజ్ఞాన సమ్మాశయమై యుండు నా [(దవ్య 

మాత్మకు దేహ మట్టనె విశ్వమంతయు, బర | బహ్మకు దేహంబై యుండు 

నని ధ్యానం బొనర్చిన యతం డితరాపేక్షలేక మోక్షంబు నొందు. 

క్షరము [పధాన మమృత మక్షరము (జవుండా) క్షరాత్ములను హరి 

యొక్క_డె వరిపాలింపుచునుండు. భోక్త భోజ్యము పరకుండునని 

యెజింగి యందుచేత నమృతత్యంబు నొందు. కరం (ప్రధాన మమృతా 

క్షరమ్మ ''నియెడి యుపనిష ద్వాక్యంబు గలదు. మజియు నొకరుండె 

సర్వపాణులందు వ్యాపించి యంతరాత్మయె కర్మాధ్యకుండై సర్వ 

భూతాదివాసుండై సాజాద్ధరష్టయై చిత్సూర్గుండై కేవలుండై నిర్గుణుండె 
యుండునను “ఏకోదేవ సర్వభూతేషు అఆనిమెడి యువనివద్యా 

కంబు గలదు. మజియు నాకార రహితంబై య్యవణమై యజరమె, 

శుద్ధమైన తేజము వెలుంగు నా తేజము కవియు మనీషియు వరిభూ, 

స్వయంభూ నామాన్వితంబునునై యనేక కాలంబు లాధాత తథ్యంబు 

వలన నర్ధంబు లొనర్పునను 'నవర్యగాచ్చు కమకాయ మ/వణమ్మ'ను 

ఉపనిషద్వాక్యంబు గలదు. మటియు బెక్కం డై న నిత్యులైన 

జీవులకు నిత్యుండె న చేతనుండు భగవంతు, డొక్క_రుండే కామంబు 

లిచ్చుచుండు నతని ధీరుండైన [బాహ్మణుం డెణింగి పజ్ఞాశ క్తి నిలువు 
కొనవలయు నని వలుకు “*నిత్యో నిత్యానామ్”' అనియెడి యుపనిష 
ద్వాక్యంబు గలదు. మజియు. దత్వతయ జీవనంబులై న యుపనిష 

ద్వాక్యంబులు గలవు. 29 

పర(బహ్మ తత్త్వము 

తత్వతయం బనా(దగు( జిద చిత్సర 

[(బహ్మ భేదంబున( బధితమగుచు( 

జిదచిచ్చరీరత చెప్పంగ( దగు బర 

[(బహ్మంబె పూర్ణమౌ పరమ తత్వ 
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మొక్క_టియని యాగ మోక్తుల నొక వంక 

బరమ విజానులు [(పస్తుతింప( 
ష్ యవి 

జిదచిచ్చరీర మై విరులరాణించు త 

[(దృహ్మము దూవింప( ద|ద్భహ్మమునకు 

తే.గీ. నాకృతియ లేదనుటకు యతోఒన్యధా ర్ర 

మను మహో క్రినిషేధకంబయ్య( బీన 

వక్షు( డంచు మజీయు విశాలాకు. ఉంచు 

శ్రీరఘూ త్రము నాత్మ? గీ రించుకతన. ఫం 

_ 0 

బద్దులెన నికృష్ణభావులు సంసార 

భాజనంబులు జగద్భ ర్తయెని 

బద్దు(డై యుండిన. బభువనివించునే 

బహువిధంబుల నెంచ బంధనార్హ్హ 

చోరుల విడిపించు పౌరుషం బొనరిన 

వాడు పభుండన వన్ని కెక్కు_( 

గాన నిబద్ధుండుగా( డెందు( (బభువు త 

న్నిషఘ్ట౮"డై యున్నవానికి హితోప 

తే.గీ. దేశ మొనరింతు రార్యులు తేజమిచ్చి 

యంబుజానను నిర్మించి యాగమములు 

తెలివె నె దేవు( డాత్మబుద్ధి [పన క్తి 

యట్టిదెవునిం గొల్లు నేననియె శతియు. శి! 

క. _సర్వవశగతుని దేవుని 

సర్వాధిపు సర్వభూత సా మాజ్యనిధిన్ 

సర్వాంతర్యామిని హరి 

నర్వజ్ఞుని నెఖిగ్ని ముక్రిసంపద గాంచున్. ల్రబి 

వ. ఇందునకు “యో (బహ్మణా విదధాతి పూర” మ్మను నువనిషద్వా 
క్యంబు గలదు. | ఫలి 

12, కన్నిష్టు 
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అరయ(గ బహిరాదరణము; 

వొారయక యావరణమగుచు భువనంబులలో. 

బర (గిన యధ్యరమూ ర్తిన్ 

హరి గొల్చిన మోక్షలక్ష్మి యబ్బకయున్నే. వీ ర్త 

(బహ్మ మొదలు మహాపురుషుని. గాను దమోతీతునింగాను ఆదిత్య 
వర్జునిగాను సర్వరూపములును సం[గహించి సర్వనామములుం గలిగి 

యున్నవాని( గాను '"నుదాహరించెను. శుకుండు నాల్లుదిక్కుల నట్టన 
చాపి నటువంటివాని నెణుంగుటె మోవోపాయ మగును. అన్య 

మార్గంబు లేదని వేద పురుషునే నెజుంగుదునని పల్కెడు “వేదాహ 
మేతం పురుషం మహాంతమ్ అనియెడి శ్రుతి వాక్యంబు గలదు. కిర్ 

వపాశ బంధకుండును 

భవపాశ విమోచకుండును |బహ్మము కైవ 
ల్య విభవదాయకు(డు వి 

మ్లువె యగు వేదాంత  దివ్యసనూక్తుల నెంచన్. 6 

అర్భునివలన నారోగ్యమాయె నలుని 

వలన సిరియను శంకరువలన బోధ 
గేముచ్యుతు వలన ము క్రియు నందవలయు 

ననగ నువనిషదు క్తి యుక్తార్థముగను. లి 

అనిన వివి బుషులు వరమహర్ష సమేతులై నూతునకు మజియు 

నిట్టనిరి. (పహ్హాదుండు వ పూర్వ జన్మంబున నారాయణ నిషావరుండై. 

యుండి వ మజియును aya 

బహ్మ ఏదాం రహసాఃము 

పాజ్జు(డు ప్రహ్తాదుం డన 

నజ్ఞులకును (బహ్మ విద్య యది వువైను న 

తృష్ణా డగు దైత్యునకు శా. 

స్త్రజ్ఞుం డా ధీరు( డెట్టు జనియించె. దగన్. వ్ 

ఇలలోన |బహ్మ విద్యా 

కలితులకు( బునర్భవములు గలుగవు పరు6డై 

వెలయు హరి నెజీి(గి మృత్యు 

[ప్రళయము దాంటునని [శుతి తిరయుగ( బలికన్. ౨ 40 

18. ఉదవారించెను 14. వేదపురుషుంజేనెలుంగుదు, 15. మచ్యుతనివలన గణభంగము, 
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అట్టు (పహ్హాదుండు పూర్వ జన్మార్టిత బ్రహ్మవిద్య గలిగియుండియు 

దైత్యు వంశంబున నెట్లు జన్మించె నా హిరణ్యాక్ష హిర ణ్యక శివులు 

మున్ను వైకుంఠ ద్వారపాలకులని సీ వలన వింటిమి. శ్రీ విష్ణు 

ధామంబు పునరావృత్తి రహితంబని పార్ధసారథి “యద త్వాన 

నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ” అని యానతిచ్చె “విష దేవోపమో 

._బహ్మవథానేన పరంగతా ఇమం మానవ మావర్తంతే' యను శతి 

యున్నయదిగాన పునరావృత్తి రహితంబని పార్ధన్ఫురద్ధాములగు 

వారికి. బునరావృత్తి యెక్క_డిదియని కొందతాడుదురు. కొందయు 

పునర్జన్మ హేతువైన యా లోకము తత్వ తయజ్ఞానహినులై విష్ణు 

కర్మ నిరతులై పుణ్యఫల మనుభవించు వారికి భోగస్థానంబు గాని 

య|పాక్ళత దివ్యధామంబు గాదని చెప్పుదురు. జయ విజయులు 

ద్యారపాలకులై న (శ్రీ వై కుంఠము స్వర్గ మనివించుకొనిన భోగస్థానం 

బుగాని యప్రాకృత దివ్యధామంబుగాదని కొందజు చెప్పుదురు. 
జ్ఞానలోకం బయ్యెనేని తిపాద్విభూతి పాంచ భౌతికాత్ములైన నన 

కాదులకు( [బాప్యంబు( గాదదియునుంగాక యర్చిరాది మార్గంబున 

నాత్మబల విద్యా విశేషంబున, నప్తావరణంబు లతి[కమించి విరజం 

దో(గి పూర్వుదేహంబులు వదలి లింగ వ్మిగహరహితులై ఏతవననులై 

_ యమానవకర స్పర్శంబువలన నావిర్భూత న్వశ క్రికులై పరమ 
వ్యోమంబున. బర మానందంబున( బరమాత్మతో నిత్యానవధికానంద 

భోగ మాత సదృక్షత్వంబును, తద్దివ్య రూపానురూపానురూవ 

మాత స్వరూపత్యంబును బొంది స్వనిత్యదాన్యెక రసాత్మత్వాది 

సద్దుణంబులుం బరానవధిక స్వామ్యంబులు ననుభ్రవింవుచు. దత్స 

భావానురూవైక (పేతికారితంబై న భగవన్నిత్యకై ంకర్యంబునందు 

రమింపుచుం | బేమ గద్ధదావలో కనంబుల నొండురులం జూచుచు నొక 

రొకరి విరోధింపక యుండు. తల్లోకస్టుండై న యొకా నొకని కేనియు 

[దోహం బాచరింపరు. ననకాదు లా ధామంబున నుండి 1% పత్య 

ద్యారపాలకులతో ననూయవడి శాపం బిచ్చి రది యపాకృతంబగునే? 

(పాకృత లోకంబునుండి పునరావృత్తి త్రి గలుగుటం జేసి వారలకు విరు 

ద్ధంబుగాదని కొంద జాడుదు రది మాకు సమ్మతంబైనను మాకు 

నడుగం దగినయది గలదది యడిగెదము. ఇంకను, 41 

16, [వ పత్యద్వార పాలకులు 
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తే.గీ. భాగవత మందిరంబుల( బరమకాంతి 

om 

గాని కౌర్యంబులేదు లోకంబునందు 

సాత్వికో త్తమ మూర్తియొ చకధరుని 

పాదపద్మంబు లాత్మ లో బాయకున్న. 42 

జగతి వె బుషుల యాశమపదంబు లశాంతి 

గాని కౌర్యములేదు ధేనువత్స 

హరిణవత్సంబుల నాఘాణ మొనరించి 

యాత్మ వత్నలకోడ వ్యాఘేకాదు 

లూధ (సృవద్దుగ్గ మొయ్య నొయ్యన నిచ్చు 

(బహ్మప్వుతులు శాంతిపరులు ఘనులు 

సనకాదులత్యంత సాధులు వైష్టవ 

ద్వారపాలకుల నుద్ధతి శపింప. 

దగునె భగవన్నిరంతర దాన్యనిష్టు 

లైన దౌవారికులు సనకాది సాత్వి 

కోత్తముల కవమతిసేయ యుక్త మగునె 

సంశయంబెల్ట, దిర్పవే సాధువర్య : 48 

జలజాతాక్షు(డు విశ్యమంతయు మనసృంకల్ప మాతంబునన్ 

గలిగించన్ వెలయించ నొంచ నతిలోకంబైన సామర్ధ్య మ 

గ్గలమై చొప్పడి మించినట్టి హరి లోకైక్మపభుం డెట్టు నా 

త్మ లనద్ధామమునందునుండి హరి మర్య శ్రీ ధరన్ నిల్చెనో. 44 

పంచాననంబును బాంచ జనము నైన 

యాకార మేటికి హరి వహించె 

నుక్కుకంబముననే యొప్పున నుదయించె 

ద్విభుజు(డై యున్న యాదితిజుగెల్వ 

బహుబాహు(డ్రై యెట్లు పాటించి నివియు న 

న్యంబులు నెటింగించు మన్మదియ. 

సందేహ విషమహీజముల నిశ్చయతవం 

బున నోర్వ నీకంటె ఘనుడు గలండె 
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నశ్వంబునకు గమన సాధనంబులుంబలె. [బహ్మ విద్యకు సర్వా పేక్ష 

యుంగలదని “సర్వాపేక్షాచ యజ్ఞాది [శుతె రశ్వవత్తని సూతం 

బొనర్చితివి. అయినను నొక సందెహంబుగల దడిగెద. 

యాజ్లవలా్యాదికులై న (బహ్మర్తులు 
ఆః యా" షు 

జనకాదులై న రాజన్య యుషులు 

ఘనత మై కర్మాంగక (బహ్మవిద్య ల 

ధిష్టించి శౌరి( జెందిరి గోక్రవ్యాద 

వృతాదు లగు దెత్యవుంగవుల్ గోపకాం 

తలు ముకుందుని మనస్థాయి( జేసి 

కల్పితా కల్పాంగక (బహ్మవిద్యు న 

చ్యుత వదం బందిరి సొంపుమీతి 

కఠినులగు హిర ణ్యక శిప హిర ణ్యాడ్న 

ముఖ్య రాక్షసులు నమోఘ నిత్య 

భావనల నిషిద్ధ వద్ధతి( బాసి (శ్రీ 

పతివదంబు!( గనిరి పరమ నియతి. 

అల హిరణ్యక హిరణ్యాక్షులు వానుదే 

వ ద్వారపాలకు ల్యారుపరమ 

 ధామంబునందుండి తల(గి యధఃపాత 

మందుట యెమి (బహ్మ తనుజాతు 

లగు సాత్వికులు ననకాది యోగీం[దులు 

(పాకృతు లట్లు నే భగవదాప్త 

దౌవారికులమీ(ద దర్శించ నేటికి 

శాస్త్ర విజ్ఞాన నంస్కారహీను 

లలుగ( దగుంగాక హరి భ కులెన ఘనుల 

యెడల నురదావి మాంనంబు లిచ్చ మెన౦గి 
.. మద వికారముచేత నున్మ త్తులైన 
 చెనటు లెట్టొనరించిన( జెల్టుగాక. 

4 

ర్ర్ 

56 
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అతి సాత్వికు లల్బకు అవ 

మతి చేసిన నదె సహించి మన్నింతు రవ 

స్మృతి మంతు(డెంత చేసిన 

హితులగు వారలకు రోష మెగతి, గల్లున్., 

భగవల్లోకంబున( ద 

దృగవంతు(డు భగవదాప వరిచార కులున్ 

భగ వదృక్తుల క వా 

సిగవత్సకు మొదవు చన్ను చేపిన యట్టన్ . 

ఇటువలెనె యుండ నిందిరా నాయక 

భక్తులై వెలసిన బహ్మప్యుతు 
లరుదేర వారికి నవమాన మొనరించి 

నవమానమున నుండ నయమె యాత్మ 

నఖిల కృత్యములు [బహ్మాధీనమని నమ్మి 

యా[శమాంతరముల యందునున్న 

యధిగత పర మార్ధులెన వారలకు ను 

దీపమె మూ = రీభవించు శాంతి 
యై జాలి లా 

హరి పదంబున నుండుట యద్భుతంబి 

శుద సత్వాబ్సి( జం[దమస్పూర్రి నొందు 
ధ ధ వో 

పరమ విభుని మదమున కోవంబు నుగ 

శాపమును గల్ల నేర్చునే శాంతులకును. 

333 

7 

ఏర్ 

59 

అతి సందేహదవాగ్ని( దొటువడి వేదాంతీభముల్ నేడు సం 

తత సంతాపము నొందుచోట నితరుల్ తత్వజ్ఞలే తండి యా 

తత వేదాంతతరహన్య నిశ్చయ నుధఢో ధన్వత్సుధాధామ య 
ద్యత విద్యాహ్యయచం।దికా రుచిని మత్తాపంబు వారింవవే. 60 

అని తనయు(డు తను నడిగిన 
ఘను( డా మునివరు(డు నుపకాశార్థముగా 

ఏని హర్షగద్ధద న్వన . 

మునం సల్కెన్ బాష్పపులకముల్ 21త్రిలకించన్. . 61 

21. తిలకించున్. 
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అలఘున్ఫూ ర్తి వశిష్ట వంశనిధి వీ వాత్మాను రూపంబుగా. 
గళ లుప్పొంగ6 (బశ్న చెసితివి సాజ్ము[దృహ్మ విద్యా సుధా 

కలశాంభోనిధి వెల్రిగా నుతుండవై కైవల్యసేమా విశ్శం 
ఖల సా మాజ్య విభుండవై వలికినం”గావే మహాహృద్యముల్ . 

నందను( డెన్నండు నడుగ(డు 

విందు(డై నన్ను బ్రహ్మవిద్య యనుచు నే 

సందెహింప(గ6 బరమా. 

నందం బొనరించితివి మనంబున కనఘా : 

భగవద్భక్తి వరాయణు 
లగువారలు తం।డికొడుకు లాత్మే శ్వర పా 

ర్శ ౧గులైన వారి కంటెను 

మిగులం బియతములు గుణ సమృద్ధి నుతించన్, 

శుతు అన్నియును శిరస్స 

మ్మితములుగా( జదివి ద్విజుడు మీమాంసాది 

స్థితిచే శ్రీహరి దెలిసిన 

యత(డునుమీ తత్వవేది యన(గ ధరి తిన్. 

సత్ప్సర్యగ సుఖ విజ్ఞాన స్వరూపుని 

| 'సర్వసావి నకల్మష (పభావు 

సతత చిద చిదాత్మ నసకలవస్తు శరీరు 

నఖిల కర్మావ బోధాధికారి 

యోగ్యఫల[ పదు నుచ్చిత వాత్సల్య 

జలధి (శ్రీపతి సర్వళ క్తి సతి కృ 

పాంబురాశిని ముహోదారుని ననఘుని 

నకల లోకారాధ్య చక్రహస్తు. 

22, గాదే 

G2 

68 
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65 
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య 
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సార సొకిల్య గుణ సుధాసాగరంబు 

శాంతు భగవంతు. బన్ఫ గశాయి( గాంచి 

భక్తి నాత్మందలంచి యాసకి నెంచి 

యున్న విపుని విపత్య ముత మంబు. 

సంగంబు లేని వపుండు 

వెంగలి తజన్న మెల విఫలంబెంచన్. 
జర 0 

స్వవియనియందుబలె మహేశ్వరునియందు( 
(బేమ గోపన మొనరించి యా మహేంద 

ముఖ్య దివిజుల కుపచారములు ఘటించు 

బాహ్యవృ త్రిని “శతి సతి భావమునను. 

శతి నిరతము వరు(డగు న 
చ్యుతునందు నసాత్వికునకు నుల్చము నిలువన్ 

(బతినన్ సర్వామర నం 

తతి కంతర్యామి(గా( బళంసించందగున్.. 

ఎవ్వని కెయ్యది హితమై . 

నివ్వటిలుం దాని నెణి(గి నిరత హితుండె 
యవ్విధమున బలుకుచు మన 
మువ్విష్టారంగ మెల(గుచుండ(గ వలయున్. 

. జ్వరపూర్ణుండు నిజ వియార్థ గుణనంఛన్నా షధం విచ్చు శ్రీ 

"కర నదె ద్ర్వైద్యుని' యౌషధంబు అతియోగ్య శ్రాఘ్యముల్ దావి వి 

జ్వరు( డౌనట్ట రజ సమః కలిత సత్వ కస్వేష్ష దేవస్తుతిం 

గురు రాట్సత్వ హితోవదేశ మహిమంగూడున్ మహాధామమున్. 

28, శృతి, 

335 

67 

68 
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70 
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ci సత్య రజ స్తమ స్సంజ్లిక ంబగు గుణ 

తయముదాను (దివతకుతమయి యున్న 

గుటిల రజ న్తమో గుణముల గణసత్వ 

సత్వ్యగుణస్ఫూ ర్తి సంభవించు 

నొకవెేళ యది గాన నుత్క_ట సంసార 
వరియయ్యును మోక్షవాంఛ సేయు 

నా నత్వగుణమున నంతయు మోతోద 
యంబెన నూరి జనంబు మోక్ష 

తే.గీ. హేతు వడిగిన నుపదేశమిత్తు రార్యు 
లందునకు మాట వేదంబె యనుచోనం[డు 

గానవేద వథోపదేశాను వృత్తి 

దిరుగువారికి మోక్షంబు సిరి లభించు. 78 

వీ గురు తమోగుణ రజోగుణ సము దేక ద 

శ ల్చాప్తమెయున్న సంత్యజించి 

సత్వవేశమున నాశ్వాసింవుదురు గతి 

స్వార్థమౌ ననుచు నా జనులు స్వాత్మ 

సమశీల గురుముఖాబ్దంబులవలన, ద 

(చ్చుతిపరంపర (బ్రహ్మ రుద శుక 

_వరుణాదిపరముగా వర్ణించ (గనివార 

లంద యు( గ ర్రవేయని తలంతు 

తే.గీ. పోరంతరాత్మకు నెంచ నన్యామరత్వ 

రూపములు వేజుగా వని రూఢి మెజయ 

నాచరింతురు దేహాన్యమైన యాత్మ 
దేహ మనిన తెణంగున దెలివిలక. ౨. 74 

చ. ధరపయి( బౌం|డకుం డన(గ( దామన సాత్వికుండై న దైత్యశే 

ఖరుడు ముముక్షు(డై మహిమ. గైకొని సత్వగుణోదయంబునన్ 

దిరుగుచు వాసుదేవ పరదేవుడ వీ వవతారమంది భూ 

భరణ మొనర్చినాండ వని బాలురు వల్కంగ సమ్మతించినన్. 76 

24. నందు 

25. లంత. 
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క. చింతించి “'యచ్యుతోఒహమ 

నంతో౭_హం హరి రహమ్మురారి రహం శ్రీ 

కాంతోఒహిమ్మను నాతని 

నంతం బందించె దానవాంతకు( డంతన్. 76 

క. రాజులు నిజరాజ్యరమా 

తేజఃకాంతులను గని వధించు పగిది ల 

శ్ష్మీజానియు( బరు లాత్మ 

శ్రీజయ సంపదలు గోర శికించు నిలన్. 77 

క. భువిలో నంతర్యామి 

(పవిశుద్ధాంత స్స ఏరూపభావము లక్ష్మీ 

ధవు నస్వస్వరూపవిభవం 

బవినీతుండు తనకు ననిన నణంగక యున్నే. 78 

OX తనకు. దనునేలు సామికి 

బనువడిన విలక్షణ స్యభావత్య మెజణీం 

గి నిరత మత్యను “7కూలై 

క్యు నియతి. బాటించెనేని యాత్మజ్ఞులకున్ . 19 

వ వేజైన వస్తువులకు నైక్యమన(గా మనముల నన్యానుకూల ములై 

యుండు'ే, వస్తుద్యయ మొకటియె యుండుటగాదు. అది యెట్టంచేని. 
భేదముల్ వలికి వేదవాక్యములు నిరోధించుం గనుక విభిన్న వస్తు 

ద్వయ 3 మేకమనుట విరుద్దము. వస్తుద్యయము వేజేయనుట విరుద్దము 

గాదు. జీవాత్మ పరమాత్మలకు నై క్యంబు చెప్పెడి వాక్యంబులకున్న 

భేదము చెప్పెడు వాక్యంబులకును నిటువలెనే యర్థంబు. అర్ధ 
[ప్రకరణ లింగౌచిత్య దేశకాలాదుల చేతంగాని కేవల శ బంబువలన 

నర్గంబు నిర్ణయము సేయరాదు. అది యెటువలె నన్న 80 

జీవాత్మ - పరమాత్మల యెక్యము 
తే.గీ. కానువించిన దంపతి కలహబంధు 

కలహ భేదె దైక్యరూప వాక్యములువోలె 

శుతి సముదితై క్య భేదంబు లతిశయమున 

స్యోచితార్థ గతంబులై యుండు నెపుడు. 81 

26. యణగకయున్నే. 27 కులై. 
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నారదీయ వురాణము 

(పకట విభేదాభేదమఘ 

టక రూప్మశుతులు నూత్కటంబుల మిథ్యా 

రకములు తెలియందగున 

న్నికనని బోధాయనుండు నియతిం బలికెన్. ప్రి 

శితిలో నెంచ నభేద 

శుతియన్నిట న నాత్మ భేదరూవ నిషేధ 

స్థితినున్న భేదవాక్యము 

అతి బాధ్యతరంబులగుచు నడయగక యున్నే. రవీ 

భేదాభెద ఘటిక భఖేదంబున. దివిధంబులై యుండు వాక్యంబు లటుగాన 

సమస్తావస్థ చిదచిద్విశిష్టతత్పరంబులై న యవి యఖిద 'వధానంబులు. 

శేషణాదీ భేదోవజీవితంబులై న యవి భేద పధానంబు లిట్టని యెతుం 

గందగిన యభి|పాయంబు గలిగిన యవి సుటకరూవంబులో శ్రుతులు. 

హరికి సమ స్త చిదచిద్వన్తు శరీరత్యాదికంబును బలుకు కల్యాణ గుణ 

తత్సరంబులై న యవి సగుణ వాక్యంబులు. హరికి హేయ గుణ 

రాహిత్యంబు పలుకునవి నిర్గుణ వాక్యంబులు. అట్లు గాకున్న 

నన్యోన్య కలహంబున నన్యోన్యతర దాధ్యత్వంబున నద్వాక్యంబువ 

కగు నల్లాల దద్వాక్యంబులకు బోధనీయ "భేద వివేచనంబు “సార్ధం 

బుగా నెటుంగవలయు. ఈ మార్గంబున వేదాంత తాత్పర్య విషయం 

బని హరిని నమ్మి యున్న వార లాత్మ నంతోషకులు. సర్వ భూతం 

బులును హరి శరీరంబులును' దద్భూతహితైెకరతులై నవారు విశ్వ 

మూర్తికి. బరమ (వ్రియులై నవారు తన్మనస్కు-లై తదాలాపుల 

తదీయ (వెయసత్కర్ములై తదిష్టితములై న వారలు పరమ ధామం 

బున. రమింవుదురు. 84 

శుక భవల్తీల వేదాంత నుఖ నిరూప్య 

రమ్యతత్వ।తయేశ వరత్వ శుద్ధ 

'శేముషియుక్తులై దయాశీలురై స 
నాత్మ విద్యామృతాస్వాదు లగుచునుం|డు. రర 

సంసార్మోగతర జ్వరామయ భవస్సారై క తాప|తయో 

ధ్వంసోన్మూర్చితబుద్దులౌ నరులకున్ స్వస్వోచితార్హగ మీ. 
ఛం ధి |. oo థి 

మాంసా కల్పిత తత్పరార్థధిషణామ్నా తంబుగా నుత్తముల్ 

సంసేవించి హితోవదేశ మొనరింపం జూతు రశాంతమున్. “86 
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అని మణియు వ్యాసభగవంతుం డిట్టనియి. 

ఎన్నిక దమోగుణంబుతో నున్న సత్వ 
గుణముచే( (దోవ(బడిన తద్దుణ నిజ స్వ 

భావమున నంచరింప నపార మహిమ 

దెజరిల్లునె విగత సందెహబుద్ధి. 

ధర నీవతి కద్ధాంతః 

కరణుండవు నుపబోధ కలితుండవు దయా 
పరు(డవు విద్యానుధ సు 

సిర హుదయు(డ వగుచు. [గోలు చె ప్పెద నింకన్. 
థి ల (| 

మోతోపాయతహితము 

న తిహాన పురాణ విబృం 

హిత సర్వోవ నిషదు క్తి నిష్టార్ధపరి 

ష్కృతమై మోకోపాయత 

8 

౪ 

హితమె మను బహ్మవిద్య యిరు తెజ(గులగున్. 

అది యెట్టంటిని. 

న్యానంబనంగ నుపాననంబన(గ నా. 

రెండును దనరు నారెంటిలోన 

న్యాసంబనంగ యాగాది నంజ్ఞికముపా 

సనమన(గ (నది) వజ్ఞాదికంబు 

వేదో కములు న్యాస విద్యయే దేహంబు 

నందు. (బావించుం దదంతమైన = 
ఫల మిచ్చుచుండు నుపాననంబునను (బా 

రబ కర్మములు సర్వములు జనర్ 
ధ 

ఫలమొసంగ దుపాననా బంధకంబు 

లెంద( (బార బ్బ కర్మంబు లిట్టు న్యాన 

విద్య. (బారబ్ద కర్మముల్ చోద్యమంద 

నడ్డకట్టువు ఫల మిచ్చు నప్పుడవియు. 
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జర యగ్నివో తమె తగు 

మరణంబవబ్బృథము న్యాసమతి నిష్టనకున 

బరికింప న న్యాస విద్యా 

పరిచితి వర్తింప క్ష్షీపఫలము అభించున్. 9 

అల ఖట్వాంగు.డు విష్ణురాతు(డును నిత 3 

ఢులు పీరంచు నుతించి మౌానినభ నారు ల్ని చ్చలా. దత; 

దులలో ముఖ్యు(డవఏవె పల్కితి కృతార్థుల్ గా గారె వారెన్నికన్ 

కుల లాద్యభిమాన సంవదల లోకుల్గాంచిరే మోతముల్. 94 

ఖటారంగు(డను రాజర్షి ముహూర్రాయుః (ప్రమాణం బెజీంగి సర్వంబు 

విసర్జించి హదింజిందె. "“పరీక్షితుండు సషపాహంబు జీవితావథిగా( దెలిసి 

నిఖిలంబుం బరిత్యజించి యవవర్గంబుగాంచె నట్టగుట న న్యాస విద 

సర్వఫల పేద. మజియు. రి ఈ eo 

ఆరయ ఫీష్మాదులు శ్రి 

నారాయణదేవు( గ్భషు నానాబుధ లో 

కారాధ్యు భ కిం గొల్చి యు... 

దారంబగు వరమ ధామమందిరి వేడ్క_న్. 96 

అనిన శుకుం డిట్టనియె.. . ర్ట 

భగవంతుండవు పర బహ్మణ్యుండవు నం 

పూజనీయ చరణాంభోజుండవు స 

మిద్ద బుద్ది నను గహింవుము నన్ను లో 

కంబులో నెటి(గియు( గాముకుండు( 

దలవ(డజ్ఞాన కుతర్క_పతారితుం 
డె పోదోషముం దెలియని జనంబు 

లాడెడు చోట నే నడిగెద నీ (ప్రశ్న 

మీ యపరాథంబు లిటు సహింపు 

మిది రహస్యార్థ మనుచు నే మొదల! దలంచి 

యిదియ యడం. దలచితి నింతకంటె 

నెద్ది (పశ్నాంతరంబు సమీప్పిత (ప - 

దాయక ము నిత్యముకి, (వదాయకంబు. 98 

స్న్జీ 28, దోవ. మిం అని, 
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పారాశర్య మహాముని |వవరరూవ [బ్రహ్మవిద్యా సుధా 

పారావారమునందు. బుట్టి యతి విభాంతాత్ము మోహాంధు( బా 

తారంభంబున( జిక్కి యీ పక కళాధ్యకుండు శ్రీ విష్టుండె 

యారూఢాధిక నంశయుం డన(గ నర్హంబౌనె వ_ర్రించ(గన్. 99 

అది గావున సంశయ మీ రీతి నణ(గు నా రీతిగా నానతిమ్మని మ శియు 

నిట్టనియె. 100 

దేవు( డెవ్వరుండు తద్ధివునకు రహస్య 

మెయ్యది యది ఎంఎం 

విననయ్యె నెతింగించి ఘనమోహ మే రీతి 

నణగు నా రీతి( జోద్యముగ, దెలుపవు 

గురుండవు నేడు నాకురుశ క్తితో( బల్కు. 

మద్ద ధానుండు నజ్జుండును వి 

మూఢుండు సంశ యాత్ముండు నష్టుండటంచు -. 

భ కాబ్దీశ శిర మాభ ర్త యనియె', 

గాన నాత్మ వినాశెక కారణంబు 

మన్మనోదై న్య మణగించు మది( చలంచ. 

ద(దహస్యోపదేశార్థ దాన మొసఈగి . 

9మ్య(డ( దనూభవుండ, బద సెవకుండ.. . 101 

అని వినుతింవుచు నప్పుడు 

తనయుడు వలుకంగ౧ బలికి దె ఇపాయన స 

న్మునివరుండు త దహస్యా 

ర్ధ నిమిత్త మహోపదేశ తాత్పర్యంబుల్.. . 102 

పర|బహ్మ రహన్యార్థము 

వినుమో పు[తక: యేకచి త్రమున నీ విద్యా రహన్యంబు ని. 

ష్యునకున్ నమ్మికగల్లు వానికి గురుండోవున్ [బసాదింప( ణా 

వన మన్న తుల విత్త మి ఘనోరహస్యంబీ మహావిత్తమో 

యనఘా: నీకు లభించు. బావ్యమనుభోగ్యంబున్ ఘనంబున్ దగన్. 

29, రహా స్తం వీ. 



342 

పొ. 

తే గీ, 

తే.గీ. 

ogi 

నారదీయ పురాణము 

అని తనయుని నుల్హార్చుచు 

ముని భగవద్దీనుధాద్ది ముఖ్యతర (ప 

శ్న నిశాకరరుచి. బొంగంగ 

మునికొని హర్షంబు వూర్ణముగ నిట్టనియెన్ 104 

పథితేతిహాన పురాణోప బృంహితో 

పనిషన్మతము పర్మబహ్మ పరమ 

భామాక్షరాది పదవిశిష్టే సంజ్ఞక 

మాగమేతరదూగమనఘ తరము 

పారాతిగ గుణాబ్ది యారూఢ దుస్తార్మి 

కోలూక 'తర్క-న్నేతోప్ట దీవి 

యన ననాది తిగుణావ్య క్ర సువ్యక్త 

కాలవిలక్షణ కలిత మై (ప 

5 త్తికారణమై యలభ్యమును నైన 
రమ పదవి వై భవామృతోత్క-రఠశాయు 

తాయుతాకాంశదేశ మత్యద్భుత [ప 

కారమున నెణి(గింతు విఖ్యాతి వినుము. 105 

అగణేయ |వశయార్శ._చం[ద దహనోద్య త్తేజముల్ చూడ( ద 
దృగవద్ధామ నిరీక్ష సేయునెడ నల్పద్యోతఖద్యోతముల్ 
తం బూర్దెత దనంతలోక మహి మోత్కర్షంబు వర్ణింపుచో 

గగన్నపాకృత దివ్యలోక మహిమల్ కారాగృహ |ప్రాయముల్. 106 

సాధు ల|పాక్ళతాకాళ చరవరాగ 

జేయ జీవగుణమ్ముల నెమ్మి( జూచి 

(పాకృతాకాశచర బీవలోక మేక 

గృహ నివాసం బటంచు( దర్కించు కొందు. 107 

పరమవ్యోమము చూచిన. 

పరమ జ్ఞానులకు( దోయయ( (బాకృత లోకాం 

తర మెల్ల సూక్ష్మ సూచ్యాం | 

తర రం|ధమువలె విచితతర మై యంతన్. 108 

తర్కించి చూడ విద్యాలోక పట్టణ 

[గామపుం స్త్రీ సౌధ గజతురంగ 

రి pr 

 వశమృగ ఖగవన పాధోథికాసార 
కూప వావీతటాకోపవన వి 
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హార పర్వతములు నన్యవస్తువులు E 

హ్మానందమయము లత్యద్భుతములు 

స్వస్వోచితా శేష సద్దుణ సామి 

శాశ ఇతంబె యుండు సంనుతింవ+ 

బాకృతాప్రాకృతార్థ సౌభాగ్యమునకు 

నంతరంగం బెంచికొన నెంతయెన( గలదు 

తెలివి మెజసిన నత్యావిదిప్సితార్ధ 

మానమింతింతయనుట కమంబుగాదు. 

ఆ, వె. తత్పదన విషయతతులెల( (దాకృతా 
© థి (a3) నా 

౭ 

ర్థములయట్టు మోహాతములుగావు 

పూతహృదయులెంచ నేతత్స+భావవి 

ద్యోతకంబు లగుచునుండు. గాని. 

స్వాభావికాద్భుతాంచ దపార సౌందర్య 

వరసుధా సింధు భావమున( దనరి 

శ్రీశానుకూలై క నీలభోగంబుల. 

దత్సద (ద్రవ్య సంపద లొసంగుట 

చితంబుగాదు విచి తముల్వస్తుశ 

కులు సర్వభావ శ కులు నచింత్య 

సంతతజ్ఞాన గోచరములు గొన్ని వ 
స్తువులలో( గొన్ని వస్తువులు కొంద 

అకు మనః |వియములుగొందజకును విరతి 
పుట్ట(గా( జేయు జడములై భువనములును 

పరమపద లోకనిత్యాత్మ భాగ మహిమ 

యజహరాదుల కైన శక్ర్యంబె పొగడ. 

343 

109 

111 

“అ తాయం పురుషః వరంజ్యోతి రూపం నంవద్య స్వేనరూ వేణాథి 
నిష్పద్యతే” *'అవహతపాప్మా విజరోప మృత్యుర్విశోకో విజిఘత్చో 

వివిపానన నత్యకామ సత్*”నంకల్పయనునవి య, ప్రాకృతలోకముం 
_ బొందిన ము కజీవునికి నష్ట గుణంబులు సంపన్నంబులై యుండును. 

.. మజియు |వకృతి శరీర తిరోధాన పూర్వకంబగునది జ్యోతిరన్వయము. 

లి0. మోహాతములు 81. యవపహాత పాప్మా 
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అదియె ము క్రి. అంతర్యామి న్వరూప మ్మాతంబు ము క్తిగా దెన్న( 

దదన్వయంబు గలుగుటంబేసి యదియెట్టన్న భూస్టితంబులై న వక్షులు 

తమకు నపూర్వ పా హె ప్తములై న య| దిశ్చంగంబులు నిజోపాయంబున 

నెక్కు గతిన్నప్రాప్రోర్టుగమనంబునకు న్యాసోపాననంబులు సాధించి 

యవిద్యా జనిత దేహ నంబంధముం బాసి యవూర్వ పదంబు నొందుట 

యా పరంజ్యోతి సంబంధము. 112 

తెలివగ( [దిపాద్విభూతి నతి క మించి 

యే వురుష(డుండు శుద్ద సమిద్ద మహిమ 

నాత( డాద్యుండు పరమాత్మ యవ్యయుండు 

ఘనతరుండు పరంజ్యోతి యనియె |వతియు. 118 

ఘనతరాత్యు క్ర మూర్ధ్వ లోకములనెంచ 

విశ్వతః ప పృష్షమె మహావిమలమై (ప 

నన్నమై మిీచు వైకుంఠ సంజ్ఞవిష్టు 

దేహమన(గ( బరంజ్యోతి తెలిసీ చూడ. 114 

అవధీరిత కందర్పకోటి లావణ్యంబు నగణ్యంబును స్వాభావికా నవధి 

కానంఖ్యేయ స్వగుణోల్రసితంబును భావపంకిల సదత్న విమలా 

కరణౌషధంబును జేతస్తే నిశేశిత్వావిర్భావాద్భుత భేషజంబును శ్రీశ 

స్వాభావికా శేష శేషిత్వానుభావావహంబును శేష శేషి స్వభావానుభవ 

సతివర్థనంబును ద(త్పతికారితా శేష తతై్కైంకర్యక సాధనంబును, 

శేషన్వభావానురూవవృ త్రి (పేతేశ దర్శనంబును దద్దర్శనమహాహ్హాదా 

మృత సంప్రవనావహంబును (శ్రీ న శేషత్వాధిగతజన నిత్యానంద 

దాయకంబును నగు పరతత్వం బెజింగి దర్శన [ప్రవెశనంబు లొనర్ప 

నివ్వ రుత్సహింతురు వారు శూరులు. ఆ శూరులు తద్విద్యా (ప్రభా 

వంబున నర్చిరాది మార్గంబున( బరంజ్యోతిం గాంచి త|క్చన క్తి కిచై 

నిత్యనిర గతులై యావిర్భూత స్వరూప స్వభావులును స్వాత్మేశ దర్శ 

నులును దద్దర్శన సముద్దెశ కెంకర్యేచ్చాత విగహులును దదను 

రూపాభిమత దివ్యాలంకాలో సింధువులును హేయ నిష్యందరహితులును 

_ హేయాహ్హాద వివర్ణితులును దద్బహ్మలోక విషయాభోగో ది క్తేశ 
భు క్రియక్తులును నీనాది నిధనానందమయ నిత్యాత్మ సహచరులును 

ద|త్పతికారితాశెష తత్కైంకర్య రసార్జవంబులును; బర।|బ్రహ్మాత్మ 
ఏలీ, యంత ర్యామి 
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భూత తద్వో $ మోజ్జ్యలతల్లోక నివృత్పురవరాదిస్వా ;త్మారామాను 

మో| దను)లై యుండుట వేదాంత సిద్ధాంతోల్టిత వె భవంబు పరవ్యోమ 

లోకంబు నుతింప నెవ్వండు సమర్థండు 9 115 

వర విజ్ఞాన రహన్య వాసనల భావ్యంబై మహద్దామ వి 

న్ఫురదానందద లోకమందలఘనౌజోరాళియై వ స్వ సీ 

రరుహాభంబగు నంతరాళమున సారంబైన వైకుంఠ స 

త్పుర మొప్పున్ నవక రి కాకృతిం దదాప్తల్చూచి వర్ణింప పంగోన్. [16 

అమిత జనపద వరవై భవాన్వితంబు 

నతి విపుల మందలమునై న యప్త్వురంబు 

కమలకర్ణికయునుటోలి కానువించె( 

బురములెన్నెని దళములై. పొలుపు మెణయ. 117 

గురువర వ్యోమధామ వెకుంఠలోక 

మునకు నావరణములేను ఘనతమెజయ 

నిత్యశుద్ధ నుఖాత్ము లై నివ్వటిల్ల 

[బహ్మలోకంబు లెన్నేని, [బబలునందు. 118 

అని వ్యాసభగవంతు( డానతిచ్చిన( శుకుం డిట్టనియె. 119 

ఏ యే యావరణంబుల 

నే యే లోకంబూలుండు నెజి/గింపుము నా 
కా యుపనిషదుక్తుల విని 
యాయజముఖ్యులు నిజాలయనృహ విడువన్. 120 

r 

పంచా వరణాగణ్య నియత లోకములు. 

అనిన విని యక్కు_మారున 

కనఘాత్ముండగు వరాశరాత్మజుండు సనా 

తన వంచావరణాగ 

ణ్య నియత లోకముల: గొన్నినయమున( బలికెన్. 2. 

వథమావరణమున( వాచిమై వై వె రుంధ 

వై భవంబునమించు వాసుదేవ 

"లోకంబు రవిగణాలోకమై భృత సాధు 

వారమె విమల, -నానారసాట్టి 

4, మోచె * లిక్, ల్ొెందు, 
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వరిఘమె నానావిభాసిత నవరత్న 

శాలమై నానావనన్న శిల్ప 

పాదపంబై యతిభవ్య నానాజన 

పదమునై నానావిధానమాన 

గ. నగర నానాచతుర్దంత నాగ వాయు 

వేగ నానాహయానేక వివులహైమ 
శృంగ నానార్దథనువైై సిది వహించి 

36 
122 

దండకము వ 

మజియు మజియు దివ్యలోకంబు వర్ణింవ శక్యంబె ? [క్రీడా మృగం 
బుల్ ఖగంబుల్ (శుతుల్ విిశుతుల్ గా, బరింపంగ బుంస్ర్రీమణీ చిత 

సొధోరు కెళిగ్ళహారామ హెమాంతరాళ [ప్రభల్ మించ, దదృహ్మ విద్యా 

నవద్యామృతానంద నందత్సుధావాహినీ స్మృ్తతృవాహాంతరంబుల్ చెలం 

గంగ రాజు తనూకాంచి సౌందర్యముంజూచి లజ ్మశ సద్భక్తులుం బిత్త 

మెట్టుండునోయంచు భీతిల్రి ర ంజిల్లు తద్విద్యుదాకార రెఖావిలాసాప్పరో 

బృందముల్ నంత తానందకందంబులై మించ. దద్విభమాలోకనో 

ద్భుద్ధ లక్ష్మీశ నద్భక్తి పుంవర్గముల్ మీర దద్దివ్యపుంవర్గ లక్ష్మీశ 
కైంకర్య సౌభాగ్యముల్ చూచి యుద్చుద్ధ మై నిత్య సూరి (పసన్న 

స్ఫురద్భ కి సంపత్పుధాధార లుప్పొంగఈ దల్రలలన్ నిశ్చలానంద 

సంభూత సాకారసామ్మగ గీతామృతంబుల్ (పవాహంబుగా నిండ. 

దత్సామగిత స్వకర్ణనోద్చు తభ క న్ఫురత్కీ_రశారీ వికోద్యద్యచః 

కూజితాలాపముల్ విక్క_టిల్లన్ నదాచార్యు(డుం బోలె శ్రీశాంఘై భ కి 
[పకాశంబు గావింపుచుం (బ్రహ్మవిద్యా (పనన్నెశపూర్త్ణ [పసాదంబునుం 

బోలె మోహంబు భేదింపుచున్ మోహ విధ్యంసముంబోలె నారూఢ 

సంసారతాపౌఘ శితాంశువై సొంపు గావింవుచుం దద్భవాపాయముం 

బోలె లక్షీ ్మళ సేవా సుధోజ్ఞంభ మపార నేవంవిధాజన్మ సిద్ధాగణయాతి 

రాజదుణాంభోధివై. యాజన్మ సిద్ధోత్క_టాత్మానుభూతిం (బవ ర్తించి 

తా నాత్మబోధార్కు(ండుం టోలె( తద్వాస్తవాకార సందర్శకత్వంబు 

సంధించి యాత్మేశ శేవషత్వశేషితం నంబంధవద్వా స్తవాకారధీ గోచరం 
బైన సాకశాద్మ్భృతి స్ఫూర్తియంబోలె లక్ష్మీశ సేవా నుధోజ్బంభ 

86. నాల్గవ పాదములేదు. 57, రాజిత, 
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మేపార సేవంవిధాజన్మ సిద్దా గణయాతి రాజ దుణాంభోధి వై వాసిత 

ద్వాసుదేవాగలోక ంబు రాణించు సాక్షా తృుఖోపాదక (శ్రీల( దన్మధ్య 

దేశంబునన్ నొప్పు మధురన గరీరత్న మారాధ సంఖ్యేయ స్ఫుర|దత్న 

సారావళీ మూర్తులం Ce లతోరణోద్యత్క్మవాటంబులన్ శభ లీలా 

(భవర్ణంబులై నిత్యము గేందు బింబంబులుంటో లె. బాటిల్లుతత్సా ఎటిక 

స్ఫూర్తులుంగల్లు తద్దోవురంబుల్ మణీహాటక శ్రీలంజూవట్టు రత్నా వళీ 

హర్క? జాలరబు నిండార దీవించు (బాకార చ|[కాంతరాళాన్వితానల్ప 

కల్పదుమారామ సామ గియున్ సాంద చం|దో వలానే త కేళి గ హో 

నేక శె లాలియుం నారుకీర స్పుర (దత్నరంఖా విజ జృంభంబులై నవ్య 

చామీకరాంభోజ జాలంబులై, ఏ| భమ భృంగ సంగీత రాజన్మ ఇహల్ర 

కౌఘంబులై తన్మహాలీల నీలోత్సలాకర్ణ వూరంబులై కత్పుధౌ ధామ 

శుభ భ పవాహంబులై సంతత స్వచ్చ సుత్స |పకాండంబులై భవ్య 

దీప పెత్సర (బ్రహ్మవిద్యా వ వధూ సేవ్య లత్న్మే మహేశాన మూ గ్తుల్వలెన్ 

ఎంతర్జి యు యుండి యాత్మ శుతి | శుత్యధిష్టాన మా త్రాభిభూతై కమందాకినీ 

కీ ర్తి సొరభ్య సంపూర్తి గాన్సించి థ్రీ 'వానుదేవానుకూలై క్య రుచ్యర్థ 

యాద్ గణాపూర్ణ భాగంబులై యుండి కూజిల్ధి న చ|కాంగే 

మృగంబుల్  గంబుల్ సదావుం వధూనంచయం గాదరింపన్ దద 

గంబునన్ విష్ణు చేస్టానుకారంబపారంబుగా. జేయనో మాధురా 

మాధురోల్లాన ర్వీశానుభూతి[ క్రియాశ ర్మదా యావదాత్మ కంబు  మాకుం 

బసాదింపవే షప యంచు. దన్మంగళా శాసనం బింపుతో( జేయువా రెవ్య 

రాయు త్రముల్ ఊాయనిష్యంద దూరాత్ము లై హేయ. భోజ్యంబులుం 

బాసి |బహ్మామృతానంద రూపెందియార్జానుభూతిన్ _ విజృంభించి 

శ్రీకానసాంభోరుహ శ్రీ వికానెక సేవాఫలపా వీమైనున్న తృల్పీతి రూపా 

వ ము శేసృర స్టింధ 99. wee 40. ద్భచి 
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మృతానందముంజెంది తత్సపర్యంతరాలం [కియా పూర్ణహస్తాబలె సేవ 

గావింవ నూహించితచ్చెషతై క స్వభావానురూపాత్మవృత్తిన్ సదా వాను 

దెవాంతరం గానుకూల స్వరూపంబులన్ నిల్చి [ప్రాసాద సౌధావరోద 

నలీ వీథులందున్ విశేషంబునన్ రత్నవల్తీ శలాకోపక పోరు నన్మార్లని 
థి (Se) గ అలాని జ 

హస్తులె కొంద అచ్చోటు దారూడ్చుచుం ద|దజోరంజితాకారులై 

కొందతజీంపొంద(గా నుందు తీ డించి కుంభన్మ ణీశాతకుంభన్సురదధంథ 

గంధోదృటాంభోలవంబుల్ సమంతాద్విజ్ఞ శ్రంభంబుగా.( జల్హుచున్ 

గొంద జుత్సాహముం బొంద ముకామణీ చూర్ణ ముల్ తెచ్చి చూర్ణంబుగా 

స్వ స్తికాదుల్ [వళ స్తంబుగా( బెట్టి త్యదంగవం కలావంబు( గావింపుచుం 

గొంద జుదీవులె యుండు మాణిక్యమాల్యాంకురార్దాక్షర ఏలు తత్ప్చ 
ఎ 

. దేశ్లంబులం జల్లుచుం గొంద కకానందులై యుందు రత్న |పదీవంబులుకా 

బుషృముల్ సత్సలంబుల్ సమ|గంబుగా( జందనాంభ సృమాపూర్ణ 

కళ్యాణ కుంభంబులేవంకలన్ నిల్చుచున్ గొంద అుపొంగ నానామణిీ 

రూపరంభాది పుణ్య[దుమంబుల్ బహిర్ద్వ్యారసిమన్ నియోగింవుచుం 
_ గొంద జానందముం జెంద శ్రీవత్సవక్ష స్పురదై జయంతీ కలాపం 

బుతో నవ్య ముకామబి ధామకాలంకృతాజ్జోరు కంఠంబుతో( జారు 

కోణాధరాషాటల (పన్ఫురద్దంతరోచి (పభిన్నస్మితాపాంగ వీక్షా విలా 

సంబుతో మాంసలాంసాను “'రూపాయిత వన్ఫురత్క_ర్షపాళ విభూషా 

పరామృష్ష “గండ స్థల శ్రీలతో నూత్న కర్పూర గంధాన్వితోచ్చా వస 

“ఎప్పూర్జోత్త రో హ్రోచితో తుంగ నాసా విలానంబుతో మందహానంబుతో 

. నద్విశాలాయతాపాంగ ఏక్షామృతో ల్లోల జాలంబుతో, దత్క_ళాపూర్ణ 

— సౌందర్య నిర్భన్మర ంద పస క్త ద్విరేఫోపమానాలక శ్రీనమాజుష్ట 

భవ్యాననచ్భాయతో  నవ్యకునుమ ధమ్మిల్పభారంబుతో( గాంతి వుంజీ 
భవ దత్న రాజత్కరీటంబుతో( జీతవై డూర్య రాజ న్మహాకుండల 

థై 

దివ్య నానాయుధోదార బాహాచతుష్క_ంబుతో భవ్యయజ్ఞో పవీతోరు 

హారాళితో హైమభూషా కదంబంబుతో( ద పచామికరాభాంశుక 

(శేణితో నూర ౧పుండంబుతో, గంఠభా గోల సత. స్తుభన్ఫూ ర్తితో 

_ స్పూర్తితో రమ్య పీతాంబరా నద్దన|దత్న కాంబీవిశేషంబుతో మంజు 

మంజీర పొదాబ్ద తెజంబుతో నద్భుతాగార శృంగారవూరంబుతో సూరి 

య వర్యాగ శ్రీ దృ్భక్చకోరామృత ద్యోతకాంతీ [పవాహంబుతో మించు 

కల్యాణమూర్తిన్ విలొకించు పాలించు నవ్యానుదేవున్ నిరీక్షించి 

=. ్రమద్వికుంఠాధినాథుండు తా నిత్యముకాళితో( జాల మోదించు దద్వా 
సం సుదేవైక లోకంబు చ|కాంకితుల్ చేరి సేవింతు రెల్లప్పుడున్. కదిలి 

41. రూయత 4వ గంధసల శీలి, పూరోతరోమో చితోతుంగ. : 
ర్ట థ ౯ బూ అ 
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ce 

తే.గీ. 

తే.గీ. 
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యని మనుజాధములు గలుగు నాచేశము లెం 

చన వైష్ణవములు దద్దె 

స్టో నివాసుల వై వ్షవులు నసాత్వికు లెంచన్. 

ఉరు శుద్ద సత్వమయుండు వి (డు విమ 

భక్తులు సాత్విక [వవరులా ర్ 

జ స్తమోమయ దేవ నముపానన మొనర్చు. 

వారల సాత్వికుల్ వారి యిండ్ల 

నాపద వచ్చిన నన్న పానాదులు 

వలువదు భుజియింవ వలసెనేని 

యత, డధఃపాతంబునందు నూర్జ గిపదాను 

“తుడు విష్ణుండు లోకములు నట్రై 

యుచ్చతరము లధఃపాత మొనర. జేయు 

సకల దుఃఖభౌగములు నవై వవ జనానగ 

యంబు నట్ట నధఃపాత మనన వెష్ష 

వాన్యయంబు జగంబుల నరసి చూడ. 

నందీశ్వర శాపంబున 

సిందింతురు భాగవతుల సీచాత్మకులై. 

కొందు విపులు వారికి 

సందిగ్ధ మదంబెడంద సద్దండనముల్ . 

వరగుణాధికులైన యా వైష్టవులకు( 

(బాతికూల్య మొనర్చిన ఫల మగమ్య 

మైన దార్మిద్య మిది చాల ననుభవించి 

మణియు నట్ట యొనర్తు రున్మత్తులగుచు.. 

తగునే విని నహియించుట 

భగవద్భాగవత నింద పావిష్టులు త 
దృగవ|ద్దోహులు వారలె 

యగుదురు మణి వారికన్న నన్యులు గలరే 

44. “గతులు. 
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హరి నింద సేయు పాతక 

వరు లుండినచోట నరక పదమాకి త్పాం 

తరమునను శుద వెషవ 
0 హార 

వరులు నిమేషాంతరంబు వలవదు నిలువన్. 

ధర న సాత్విక దేవ |పధానమైన 

యది యసాత్విక తీర్ధమౌ నందునుండ( 
దగదు సాత్మికులకు విష్ణుధామ మెద్ది 

యదియె నర్జపదము తగునందునుండ. 

తదధినవృత్తి మై దనుపు గల్గిన యన్ని 

నాష్ట్ర శ్రీహరి సేవనం బొనర్చి 

సౌఖ్యంబు నొంది యసాతింక దేవతా 

భజనంబు చేసిన. బాయు సత్వ 

గుణ మెల్లి నా సతృగుణము పోయిన నధ; 

షాతంబునందు దుష్పాతకముల 

ష్టవవ ర్యుండ వైష్ణవ సంవాన pe 
సంభాషణముల దోషంబు. గాంచు 

శ్రౌత కర్మంబు స్మార్త కర్మంబు నడుపు 

నయ్యనూచాను. డగు విపునైన వైష్ట 

వాన్యయుని( గానివాని( గల్యమున( జూచి 

చన దసాత్వికునకు నమస్కార మెస(గ. 

వెష్షవు( దెగడిన నెదుట న 

వైష్టవు గని [మొక్కినన్ భవధ్యంనకుండౌ 

విష్ణుని నిందించిన యన 

హిష్షండు వాం డెంచం బతితు. డేమనవచ్చున్. 

హరి భజనంబు సేయక దురాత్ముండసాత్విక తత్వదేవతాం 
తర భజనంబు. జేసి వనుధాస్థలి నంత్యజు(డై వసించు దు 

శృరితుని వాని. జూచినను సమ్మతి నంటిన మాట లాడినన్ 

1 పల 

180 

181 

182 

నరు లొక వైష్ణవుంగని ఘనస్థితి మొక్కి స్పృశింవ(గా( దగున్ .1ళిలి 
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యము(డు నర్వ స్మృతేతిహాసార్గ తత్వ 

వేదియగు వైష్ణవ్నాగణి విష్ణు లాంఛ 

నాస్వితుండు నా కుపాస్యుండౌ ననుచు( బలికె 

సం[భమంబున నిజభట జనులతోడ. 194 

శమను(డు బాహుమూలముల( జారు నుధర్శన పాంచజన్య చి లి 

హృ ములు ముకుంద నామములు నాలుక రమ మ్యతరోజ్యలోర్థ్యవుం 

డము నుదుటం గళంబున నూరదించల న లినాక్ష మాలికా 
[ | ఉం Al 

కముగల వైష్టవుంగని (పగల్భమతిన్ నుతిసేయు సుస్థితిన్ . 185 

ఇది మొదలుగా నే తద్వాక్యోప బృంహిత మహోపనిషదా ద్యువని 
షత్తుల యందును హరి లాంఛనంబు వహింపంగా వలయునని వినం 

బడియె మరియు. . 186 

హరి లాంఛస విపరణము 

దఠత్షిణేతు భుజే విపోభిభృవదై ౩ సుదర్శనమ్ 

సవ్యేతు నంఖం బిభృయాదితి (బహ్మవిదొ విదుః! 187 

ధృతోర్ధ్ర పుం[డం కృత చ్మకధారి 

విష్ణుం పరంధ్యాయతి యో మహాత్మా 

న్మరేణ మంత్రేణ సదాహృది స్థితమి 

పరాత్పరం యన్మహతో మహాత శ్రమ? 185 

క్షితి సురోత్తము(డు దక్షిణ భుజమున సుద 
_రృనము నా వామ భుజంబునందు = 

శంఖంబు( దాల్పుట చనునని |బహ్మ వే 

దులు పల్కుదురు భ క్తితోడ నూర్ణ 3 

పుం|డంబు( జ[కంబు పూని సద్దుణ మహీ 

య స్యంబునొంది సమగ శకి 

బర(గు విష్ణుని “పరాత్పరుని హృదంతర 

స్థాయి. గావించి సంతతము మంత. 
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తే.గీ, 

తే.గీ, 

తే.గీ. 

తే.గీ. 

నాదిరయవురాణము 

మున స్వరమ్మున ధ్యానించి వనజగర్భ 

శంక రేం దాదులకు” లేని సక లవూర్ణ 

వరమ ధామంబు. గాంతురు పరమ ధామ 

భూమమానిత్యశూరులు హొగడికొనయ. 189 

మతియు( బురాణో తరంబులం బలుకంబడియె. 140 

వహ్ని నంత ప్ర చ|కంబు వైష్ణవాగ 

వరుని శోధించి తద్భుజద్యయము నందు 

మూలముల చిహ్న మొనరింవ మూల మఖీల 

వర్ణముల కచ్యుతావాసవానములకు. 141 

మజశీయు భగవంతు. డానతి యిచ్చిన యూర్ధ్వవుర్యడ ధారణ 

[కమంబు వినుము. 142 

అమలమును బార్శమూలా[గ మధిక ముజువు 

లైన పుండంబు మత్స్పియం బగుట( జేసి 

యట్టి విమలోర్థ్వ పుం|డముల్ సాంతరములు 

గా నొనర్చిన నాకు “నా గాములగును. 148 

అచ్చి దకోర్య పుండం 

బిచ్చావిధితో వహించు నెవ్వ( డతం డా 

పచ్చటలం బొంది సదా 

విచ్చిన్నాఘనిర యైక వింశతి మునుగున్. 144 

దండాకారము నూర్ణ గవుం[డము సముద్దండంబుగా భూసురేం 

[దుం డత్యు త్తృమశీల వైష్షవ కులాగ్యుండైన సచ్చిద్రమై 

యుండన్ బూరమతిన్ నమోంతములుగా యోజించి లక్ష్మి కళ 

తుండౌ మేలనం గేశవాదులకు భారూఢిన్ వహింపన్ దగున్. 146 

భూమి నచ్చిదముగ నూర్ధ్వ్యవుండ మె ద్వి 

జాధములు దాలు రచ్చోట హరియు సిరియు 

నధివసింవంగ మీరు వా రతి విమూఢు 

లైహికాముష్మిక సుఖంబు లందలేరు. 146 

46. కం 47. న. 
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ఆ, వె, అంతరాళ యు క్రమగు నూర్ధ ర పుర్యడంబు 

యో 

తే.గీ, 

N-23 

నడుము (శ్రీ నికేతనంబు కమల 

హస్తం దలచి యచట హార్మిద చూరోరం 
౬ ధి 

రేఖ. నిలువ( దగు హరి పీయుండు. 147 

ఏవం విధ భగ వచ్చి 

హ్నా పిర్భావమున వచ్చు హరి కైంకర్య 

(పావీణ్య గణ్య వై దికు 

శీవెషవు గాంచి వినుతి నేయంగ వలయున్. 148 

చిదచిద్యస్తు క్లరీరిన్ 

హృదయన్సు రమెశు నీళు నెజింగి హితార్థ 

(పదుండైన వె షవోతము 
[ణి — 

పదములు సేవింప ము క్రిపథము లభించున్. 149 

"శ 

వైష్ణవ (పతికూలానుభయ భేదములు 

గురుభ _క్రిమె( [బతికూలాను కూలాను 

భయ భేదముల నేరువడిన చేత 

నుల నెతింగి నుధీజనుండు నిజాదిక 

రోచితంబుగ( దగు నాచరింప 

నుపనిషన్మత వాక్య యాజన నూహించి 

హరి నమాధిక రహితాత్ముం డనిన 

మునుకొని దుర్మానమున సహింపని వారు 

[పతికూలు రత్యంత భవ్యవృత్తి 

నది సహించిన ననుకూలు రాత్మవేదు 

లవియు రెండు నెజుంగక హరి తదన్య 

దేవతాతుల్యు లనుచు బుద్ధిం దలంచు 

నట్టి సీచాత్ముల నుభయు “అవనియందు. 150 

గొనకొని మున్ను మున్నె |వతికూలుర( జూచిన భీషణాహులం 
గనిన తెజంగునం దొల(గ( గాందగు నయ్యనుకూలురం [బకో 

భన కునుమాళి గన్గొనిన బాగున రంజిల(గా' దగుం ఘనుం 

డ నుభయులం గనుంగొని తృణాగములంచు( దలంప6గా6 దగున్. 
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తరల, 

నారదీయ పురాణము 

కుధితు(డై నను రాజపు!తుడు ఘోర వైరి గృహాశనం 

బధిగమింపని యట వెషవు( డార్తుండై [పతికూలురన్ 
అ అాలు 

మధు విరోధి విరోధులన్ మదమత్తులన్ భజియించి తా 

నధిక సంపద నందా దగదండు ఈ తత్త, విదుత్తముల్ . 

ఒనర నీశానుకూలురై యున్న సాధు 

జనుల దచ్చిత్త విషేవ శంక. జేసి 

రూవణీయ స్వభావాను రూప భోగ్య 

భోగములకు నిరోధింవ( బూనందగదు. 

నువజీవించోకొను యునికి యొప్పదు విష్ణుం 

గ్భవతో రక్షింపండే యకించను. డగుటన్. 

భ్యాసముగల హరి యుపేకయందునె చిత్రో 

దానులకుం దగు (బపత్తి తాత్సర్యములన్. 

భగవ్యత్పతికూల జనులు భవ దుఃఖములన్ 

దగులంగల రఖిల మోహ తప్తాత్మకులై. 

152 

154 

15ఏ్ 

156 

అర్జున సారథియగు కృష్ణుండు మర్ధ్యనుల నరాధముల సంసారం 

బునం (దోచెద నానురయోనులం జనియింపం జేసెద నని యానతి 

యిచ్చె నట్టు గావున భగడ్డ్వెషి పదార్థోవజీవనంబు వైష్టవున కనర్ధ 

కంబు. విష్ణ (ద న్ హకారణం బగుటంజేసి ద(దృవ్యంబు విడువందగును. 

ఎవ్వని వలన మున్నె వ్య డర్గము( గాంచు 

నల్పమేనియు త్రి యధికమేని 

యొకనా(డు తనకు నీకున్న నాతని నిష్ట 
'.. రోక్తులాడిన బాధ నొాంద( జేయు. 

తే.గీ. 

క. నిపుణుండను భయ సంపద 

డపరిమిత విభవు( డా శితు, 

క్, దాసానుదాన రక్షా 

లానమున నమ్మియుండుట 
నం 

క, _భగవతృంకల్పంబున 

దగులుదు రామీ(ద మజీయు, 

వ. 

సీ, 

నకు. కాని 
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ల్ 
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నటుగాన లక్ష్మీ శ్వరానుకూలోవ ట్రీ 

వను డర్గకామము ల్పెనగొనంగ 

నిజ ధర్మమున నైన నిష్టరోక్తులు వల్క_( 

జెల్పదు తాపంబు జందు(గాన 

నిష్టురోక్తుల చేత నన్వీత భక్తి 

నిత్యవాత్సల్య జలరాశి నిరతిశయ ద 

యా రసోద్యత్క_టాతు మురారి నర్వ 

దర్శి! గలుగంగ6 జేయుట తథ మరయ. 158 

ఇందున కిందిరావిభుం డిట్టనియె. 159 

హెచ్చిన మత్సర ర గుణమున 

మచ్చ కాంకితుని ద్యషమదకటు 49న రుషా 

త్యుచ్చార ణముల( గలచన 

సచ్చరితుండు మద్విరోధి సందేహంబే ? 160 

ఇది గావున స్వశరీరోద్దులైన హరి వియుల నిరోధించిన నిశ్వర 

నిరోధంబు నట్టయని శుతియు నానతి యిచ్చె యమభయుల స్వశరీర 

పోషణార్థ మా శయించెనేని వెష్టవుండు భగవంతుండు గలుగుట 

మజచితినని వర్థించవలయు. విశ్యంబునకు భగవంతుండు రక్షకుం 

డగుట [శ్రుతి సిద్ధంబు. నిర్భరుండై [శతి నిత్య నంతుష్టుండై శ్రీశ 

వ్రియవిధులు సేయవలయు ననన్యులై నన్ను, జింతింవుచునే జను 

లుహా సి గావింపుదురు. వారి యోగకేమంబు నేను వహింతునని 

కృష్ణం డానతి యిచ్చెం గావున వైష్ణవులు నిత్యపూర్ణులు వినుము. 

వైష్టవ నియమములు 

జగదీశ్యరునకును స్వాతిక నర్వశ 
కిత్య న్వజన రకకత్వ సత 

పాద్దిత్వ నంతతోదారత్వ సత్వన 

ర్వజ్ఞత్వములు సమ్మగములు గాంగ, 

దెలియంజేయు శుతి న్మృతి పురాణ వెద శ 
ఖతిహాసంబుల నెజి(గి దాన 

నిశ్చితాత్మకుండయి నిర పేకుుండయి నిరం 

జను(డయి' హరి సమ్మాశయణ భోగ 

పురుపోత్యు. 
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నిరతుండయి నిర్భరుండయి నిత్యహర్ష 

శీలు(డై శుచియె నిరాశీర్వి శేష( 

డయి స్వవర్హ్మాశమ వయోదశాంతరోరు 

కర్మములు విష్ణు నంతుష్షీగా “నొనర్ప. 162 

శుద్ధ దేహేందియ మనః|పాణాది వృత్తి తియె యన్వహంబును నిజ 

పూర పజన్మానుగత కర్మానురూప పాప్తార్థ సంచయు(డై శ్రీశ విషయక 

సంప్రతి పూర్యుకంబు(గా. దద్రేహోచిత సేవలు గావింపుచు. గృత 

కృత్యుండై యవిద్యా వివర్దితుం డై భగ వజ్జన్మ కర్మంబులు వినుచు( 

బర్వుంబులనుత్సుకుం డై గీత తాండవాది[తంబులు భగవత్సురో 

భాగంబున( గావింవుచు (వేమ గర్భంబులగు మహోత్సవంబులు 
సేయుచు మహోత్స ఎవంబుల భగవత్సెవా సమాగతుల నెదుర్గొని యతి 

(పతిం _బణమిళ్లి కాగిటం జేర్చి యుపాయనంబు లర్చింపవలయు, 

సమర్పించి తత్సమాశేషహృషుండై తత్పు[తు(డుం బలె బులకాంకు 
( రా ర రి 

రంబులతో( బఫుల్ల వదనాబ్దముతో నుతృవాలంకృతంబై న నిజ 

గృహంబునకు( దోడొ_ని పోయి స్వప్వుత దారా భృత్యులతో, (బణ 

మిల్లి సుఖాననార్హ్య పాద్యాద్యుపచారంబు లొనర్చి భగవద్భక్త శషాన్న 

పాన తృప్తులం జేసి హన్త|వతాళనానంతరంబున గంధమాల్య తాంబూ 

లంబులు. సమర్పించి నుఖాసీనులగు వారలం జూచుచు, దద్భుక్త 

శిష్టాన్న ంబు తోయనంస్కూతంబగునది భుజించి హస్త పాద (పతా 

శనంబు గావించుకొని ద్విరాచమనం బొనర్చి శుచియై నారాయణదేవ 

ధ్యానానంద నిర్భరుండై యెన్న(డు హరి సాక్షాత్కారం బగునని 

కన్నులు మూనుకొని యంత గన్నులు దెజచి శుద్ధ సత్వరూపంబగు 

హరి రూపంబు గానక త|త్పనంగార్థియె యత్యంతాతురుండై తజ్జనాం 

తకం బ్మాశయించవలయు. మజియు 169 

(శ్రీమన్నారాయణ చరి 

తామృతర నధార( (గోల నర్హము భక్త 

సోమముల( గూడి జ్ఞాన 

శ్రీమహిమం దికరణముగ శివజనంబుల్ . 164 

లర. వానో ాపలాలానదాంరాకాాకా లయల చదవ ంకాలాంటటలల చాల ల 

నర ళ్ 
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వాజ్మనః కాయకర్మ (ప్రవ ర్రనముల 

వాసి కెక్క(గ శ్రీ వైష్ణవ |వియంబు 

సేయంగా. దగు నదియ నారాయణ (వై 

యంబు చేసిన యట్టు సత్యంబు దల(వ. 165 

తగు నధ్యాత్మ యదోపదిష్ట భగవద్దర్మంబు అత్యంతమున్ 

భగవ్మల్చతి వివర్ధనంబులు సులభ్యంబుల్ పిరుద్ధాన్య థ్ 

ర్మగుణ ధ్యంసకముల్ తదీయవద చర్చాసిమ నంకేవ మిం 

గునే చే గ్రా రచేత నుండియు. (బకోష్టాలహనంబుం బలెన్. 166 

విమలజ్ఞాన ధురీణు(డౌ శుకున కా వేదాంత వాక్యార్థత 

తం ము జోధించిన శంకి కితాత్ము( డయి ఫీతత్వంబుతో నుండ వ 

శ గా నచ్యుతలోక సద్గుణ కథల్ సంక్షిప్త వాక్య (పసం 

గములం దెల్లముగా(గ బల్కె మునిలోకస్వామి హర్షంబునన్, 167 

వత్స: ధన్యుండవు శ్రీవత్స వత్సాధిక 

వత్సలత్వను గలవాంత వగుట 

నవనివై వస్తు యాథార్థ్య గొ గోచరము నీ 

బుద్ధి గాకున్న సమిద్ద మహిమ 

సం ెవ మున రమెశ గర వర్ణనము విన 

నెట్టిచ్చగించితి విట్టు నుండి 

యజ్ఞన సంజాత దిర్దాయువు “కోటి వ 

క్రరింబులు గలుగు నుత్తములకై న, 

దావమై యుండునే పర|బహ్మ లోక 

వర్ణనము చేయం దత్సారవశ్య జాత 

హర్ష రసమున6 దద? ఏర్షనామృతాళి 

ముసేంగి లోకంబు లెజుంగనే ననఘచరిత. 168 

మపదము యావ. 

వమ వర్ణించు ౩ పూర్ణశీలు రగణ్య 

(పావీణ్యంబున పారం 

కావంతయు( దెలియ(జాల రన్యులవశ మె. 169 

. అరయ నీకు నాకు నంతరం వెంతేని( 

గలదు స్యసుఖమా|త కలితవృ త్రి 

నేను సర్వలోకహిత వృత్తి నీవు ని 

కిటు తగదె సంగ హేచ్చ నేండు. ~~ 170 
య 
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వె కుంఠలోకము.. ఆవరణ పంచకము 
(smn 

ఈ పర|బహ్మ లోక వర్ణనంబు నేయ నరికి శక్యంబు గాదు. కావున 

సంగ హంబున నెజీంగింపు మని యడిగితివి. ఏనును సంషేపంబునం 

బల్కితి. ఇది వినువారికి బుద్ధియ నోజన్సుఖ వివృద్ధియు కార్య 

సిద్దియు నగు. విశేషంబున మరియు వైకుంఠ లోకంబు వర్ణించెద 

వినుము. (పాగవాచిని (శ్రీ లోకంబును బశ్చిమంబున (శ్రీ వై కుంఠంబు 

నకు దక్షిణంబున నిత్యానందంబు నిధియు సద్భ క్ర వరదుండు నగు 

సంకర్షణ విభుండుండు. ఆ సంకర్షణ లోకంబునకు పశ్చిమంబున 

నిర్మలానంద నీరధి నిత్యంబునగు సరస్వతి లోకంబుల(దగు (ప్రత్యగ 

వాచి'ని సరస్వతి లోకంబున కుత్తరంబున( [బద్యుమ్న లోకంబు 

చెలంగు. (పతీచీనయుతా ర్కాందు వభ దీపించి నిర్మల శర్మదంబై 

పద్యుమృ పదంబు దగ్గర రవి దిక్కున నిత్యాపృరోఒలంకృతంబై 

రతిలోకంబు విరాజిల్లు. త్యత్పాచిన నిరుద్దలోకంబు రాణించు నుదీచిం 

బికాశించి యానందవారిధి యగు నా యనిరుద్ద లోకంబునకు( (బాచి 

యగు విదిక్కున సద్దుణ సాగరంబగు శాంతిలోకంబు విజృంభించు. 

ఇవి చతుర్యూ హంబులు నాలుగు (శ్రీ కళలు. నాలుగును (బద క్షీణ 

(క మంబున( (బాచ్యాద్యష్ష దిక్కులం (బకాశించు ని వ్యూహాష్టకంబు 

[పథమావరణంబున నుండు. 'మధ్యే మధ్యత్వ సంఖ్యే యా స్తత్ర 

ద్యూ్యహమ్మనిన శుతివలన ననేక వ్యూహంబులు గలవు. ద్వితీయా 

వరణంబునం |బాచ్యాది దిక్కుల వరాహ జామదగ్న్య శ్రీ నరసింహ 

రఘువల్లభ శ్రీధర వామన హయ[గీవ వానుదేవ లోకంబులు గలవు. 

తదధిపతులు విభవేశ్వరులు నిత్యులు. పీర్ర వ్యూహాష్ట విశిష్ట 

(భ్రీవెకుంఠెశ్వర (పేతి సాధనంబై న (బ్రహ్మ విద్య నర్వాబిన (పాకృత 

భూముల నవతరించి |పకాశింవ( జేయుడు రీ మూర్తులం గొల్చిన 

నపవర్గంబు లభించు. తృతీయావరణంబున నెనిమిది దిక్కుల పాంచ 

జన్య మునల చక ఖడ్గ గదాశార్జాది వె జయంతంబులు నిలుచు. నిత్యాన 
a 

వధిక నిరతిశయానందం బగు భగవత్సేవ గావించు. చతుర్ధ్థావర 

ణంబునం గుముద కుముదాక్ష పుండరీక వామన శంఖర్ల సర్ప 

51. చే, కలి, యనిన 
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నేత సుముఖ సు పతిష్షితులు నిత్యులు. నిత్యము క్తులతో నీశ్వరు 

నారాధింపుదురు. వంచమావరణంబున నింద్రానల దండధర నిరృతి 
యాదసాంపతి గంధవాహధనెశానులు నిత్య నిర్ణరు లుండుదురు. 

ఇది యావరణ పంచకంబు. 171 

చండ (పచండు లుద్దండ వెభవులు పా 

గ్వారపాలురు [బహ్మతత్వ నిధులు 

భ్మదసుర దులు భ| దమూర్తులు ద్ని 

ల ద్యారపాలు రానంద నిధులు 

జయ విజయులు సతసంపద్దనులు ప్రతీ 
యు 

చ్య ద్వారపాలురు శౌర్య నిధులు 

ధాతృ విధాతృ లుత్మటతేజు లుత్తర 

ద్వారపాలురు మహా ధన్యనిధులు 

ఫీర లెనమండడు సంతతోదారయశు ల 

నాదిని ధనులు వూర్ణ విద్యాభిరాము 
లఖిల సంపత్సమృద్ధంబులైన స్వస్వ 

లోకముల నుండుదురు మహోత్సేకములను. 172 

ఆతత కోటినూర్య (పకాశులును గో 

టీందు కళానందహేతితనులు 

సర్వజ్ఞ లు త్రముల్ సత్య సంకల్పులు 

సర్వాప గుణ రూప సార తరులు 

హేయ నిష్యంద రహితులు హేయ హార 
వర్దితుల్ [బ్రహ్మ విద్యార్జితామృ 

తానందరన విషయాను భవోత్సవుల్ 

తాదృగ్విషయ విబోధ (వబుద్ధ 

పరమ పురుషాం[ఘి భక్తి సంపన్న గుణులు 

సిద్ధ తద్భ క్తికారితా శెష తత్స .. 

సాద కృత్క్మర్మరతులు |వనన్న వరమ 

పద పతి ముఖాబ్ద తేజో౬ఒనుభావనుఖులు. 178 
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శ్రా, 

తే.గీ. 

a 

నారదీయ వురాణము 

దివ్యోదార విచితగాతులు ఘనుల్ దివ్యోరుగంధాన్వితుల్ 

దివ్యాచ్చాదన -దివ్య భూషణయుతుల్ దివ్య నగభ్యంచితుల్ 

దివ్యోద్దండ తరాయుధాంకిత కరుల్ దివ్యావతంసుల్ విభుల్ 

దివ్యోపాన్యు శుచిస్మితాస్యు హరి నెంతే( గొల్లు ర|శాంతమున్, 174 

విమలంబై తగు నిందలోక నికటోర్విన్ బన్నగారాతి లో 

కము తల్టోకమునందు వెదములుదాతాది స్ఫురస్ఫూర్తిగా( 

(గమకుండె పఠియించి వక్షిపతి నిర్యత్చామగాన స్వర 

క్రమ నవ్యామృత ధార లం దనుపు( దదృహ్మంబు నశ్రాంతమున్. 175 

తృతీయావరణ బహి ర్టెశంబున విష్వక్సేను లోకంబు గలదు, 

వినుము. 176 

తన లోకమున నుండి తత్సర మాత్మ (వి 

యపభావము. గాంచి యతులశ క్తి 

యుక్తుడె యాత్మ భు జోవరిన్య స్తేశ 

సా|మాజ్య ోభరితు(డై పనన మహిమ 

వె కుంఠపతి యొద్ద వానుదేవా ద్యతి 

శాంత విఖ్యాత సర్వావరణ ని 

వాసో క దేవతావరుల సం సేవింప. 

జేయించు మెలిసి నారాయణాంఘి 

నిత్య సేవానుకూలతా నిరతిశయ ర. 

సానుబంధై క హృదయు(డై యఖిల తత్వ 
బోధకుండై న సేనాని వూనియుండు 
నరిభయంకరతర వ్యేతహస్తు డగుచు. 177 

వంచావరణలీల థాసిల్లు వైకుంఠ . 

నగరంబు నడుమను నతి విచి|త 

_ రత్నమంటపమున రమణీయ మాణిక్య 
సింహాసనమును లక్ష్మీ వనుంధ 

కోరా సీశలు భజింప జ్ఞాన బలై శ్యర్య 

ఏర్యతేజచ్చ క్తి విమల మహిమ 

నిస్సమాభ్యధికు(డై నిత్యముక్తానంద 

వారాశి శీతాంశు వై భవమున 

రకం 
re 

భరతు(డై. కత భా. 



తే.గీ. 

Gb D2; 

తే.గీ. 

మ ' ణే 

నారదయ పురాణము 

నవమేయత స్వాభావికానవధిక 

నిరువమాతిశయెక తనివ్యటిర్డి 

తత్వవి త్ఫూరి పరిషత్సదానిషేవ్య 
ఆ 

మాను(డై యున్న పరమాత్మ మది- దలంచె. 

నతత కాల్వతయ చక చంచద్దుణ 

(తయవేవ్షి కాదిమ (వకృతినంటి 
“తన దవిద్యా కామకర్మాది వాసనా 

రేణు మండితులై వరిభమించి 

రుచిర జోధానంద రూడిగనియు ననా 

త్మిక భమాకూలులై చలించి 

సత్యకామత్వాది సద్గుణాన్వితులయ్యు 

నంతరంగమున దైన్యము వహించి 

నీరు గవ్పిన నివ్వలై న్నిష్పభత్వ 
పూర్తి పరధామలోకోవభోగ భోగ్యు 

లయ్యు నామాయః జెంది కర్మాది భేద 

ముల. (బవ ర్తిల్లు సంతతమును దలంకి, 

“హైేయమౌ నిది యపాధదేయమౌ నిదియని 

స్వాంతంబులో వివేచనము లేక 
హేయముల్ గొని యుపాధేయముల్ విడుచుచు 

కుత్పిపాసా మోహ కోక రోష 
గత జరామరణ నిష్కాతీతులగుచు (శు 

త్రి స్మ ఎతులై యన్మదీయ నిరుప 

మాజ్ఞ చెల్చ(గ నీక యంత నుల్రంఘించి 

యపరాధశతము లత్యంత శక్తి 
అనాలా 

చే నొనర్చుచు నిరయముల్ చెరి మజియు? 
ఏ7ల్పధ్యములు చేసి వేదనలు బడలియున్న 

రోగు లట్లనె సంసార రుగ్మ భగ్న 

హృదయులై యున్నవారల నెజింగి చూచి. 

క, 56. సిం 
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cm 

నారదీయ పురాణము 

కరుణా సిందుండగు వై కుంఠాధిపతి పరమ దయాళుండై విషాదంబు 

నొంది రమతో నిట్రనియె. 186] 

పద్మలి లోచన పర|బహ్మ లోకాధి వా 

సు లచేతనుల నెల్ల జూడు నిత్య 

నిర్మల కర్మాబ్రి నిరవధిక విలో 

లత నున్నవా రకలంక మహిమ 

బద్దుల( జూడు తాప తయావిద్దుల 

నెలత నీతోడ వినిత్యము క్ర 

నరులతో సిరిగల్లు నామ సరూప రూ 

ప్రో భయ గుణభూతులు భయవిధ మ 

తే.గీ. దాతు వరోవ భోగ భోగ్యామృతాంబు 
& గి జ్ర 

రాశియె యుండ జూడ ధర్మంబె నాకు( 

(బాకృతా [ప్రాకృత జనులు పరమ హితులు 
సముండ నే నందఅకును వాత్సల్య శక్తి, 1&2 ఆయు 

నిత్యముకోవభోగ్య న్వరూవ గుణాధికము (ప్రాకృత _ చేతనులకుం 
(బకాశంబు గావింవకున్న ( _బబుద్దులగు ప్యుతుల నాదరించి బాలకుల 

ను పేక్షించిన తండి చందంబగు, పర|బహ్మలో క స్వామిత్వంబును 

నాకు యాతన గావున నీ వై భవంబు సంకోచంబు - నొందించి 

(పాకృత లోకంబుల నధివసించెద నని రమతోడం గూడి _పాకృత 

లోకంబుల న్యలోకంబులు గల్సించుకొని యుండెడి, నాలోకంబులు 

సనకాదులకు నుగమంబులు. ఇతరులకు మహాపుణ్యంబు లొనర్చినను 

దుర్గమంబులు. (పాకృత దేహులై న సనకాదులకు స్వసంకల్పాను 

రూపంబున నిజరూపంబు. జూపెనని పల్కిన మణియు శుకుం 

డిట్టనియె. లి 

హరి పరవ్యోమంబునందు దివించె నే 

రూపంబుచేత నా రూవముననె 

పాక్ళత పదమున( |జావించె నెట్ట న 

తి వ్యవహితము తాదేశపథము 



తే.గీ. 

తే గీ. 

తే.గీ. 

నారదీయ పు రా ణము 303 

లే కలహంబు ననేక దేశంబున 

నుండి యొక్కరుండె భుజోరు శక్తి 

దున్నుట తగునె యద్భుతముగ( బాకృతా 

(పాకృత వదములం బరమ పురుషం 

డొక్కతటి దివ్యతరమైన యొక్క 
ముననె యుండిన యట్టుగా ననుట దో(చె 

నదియ యుక్తంబు వలె గాననయ్యె మూర్త 
మనుట నుభయపద (పౌ వ్రీ మనుట యెట్లు ? 184 

హరికి నే రూపంబు చూడనయ్యె నా రూపంబు భయ స్థలస్థితంబు గాదు. 

శక్తి విశేషముచే నా రూప మక్క_డను మటీయు నొక దిక్కుననుం 

(బకాశించుం గాక యని యంటిమా రెండు స్థలములయందు. దాచిన 

యొక వస్తువు దా నొక్కు స్థలముననె యుండుట నిజం బిట్టుండి రెండవ 

దిక్కుననున్న యవి యని తోట భాంతి ఖగం బొక్క పరి 

భూనభః |పదేశంబుల( గానుపించునె యుభయ పదస్థితి యీశ్యరునకు 

మూ ర్రత్యక్షతియగుం గావున దుస్తర్క. [ప్రభవంబగు నన్మన్మనో 

దోవంబు. దీర్చవే క పాటి భగవ తత విద్యచేనని శుకుం డడిగిన నగు 

మొగంబున విష్ణుశ క్రి క విజ్ఞాన ధుర్యుండగు హైరాశర్యుం డిట్టనియె. 185 

ay 
త 

మహిమ - ఉభయ పద పా పి 
అటో 

త్య మెంచ మహాద్భుతా తర్క బోధ 

శక్తి యాశ్యరునకు( గల్ల జగతి మీంద 

ఘటము పటిముగం గావించు ఘనుడు త్మత్ప 

శ స్రమహిమకు( దర్కావసరము గలదె? 166 

సంకల్పమా|తమున( గా 

ర్యాంకుర ములు వెడుమ( జేయునట్టి సమర్ధుం 

డోంకారమూ ర్తి పతి పద 
సంకేతుం డితరు లతనినములే యెంచన్. 187 

లోక సామాన్య లక్షణా లోచ నమున( 

దెలిసి దృష్టాంత హేతువుల్ దెచ్చి యిప్ప 

రేశ్వరుని నిశ్చయించువా రెవ్వ రట్టి 

జనులు మూఢులు శాస్త్రముల్ చదివిరేని. 188 



364 

తే.గీ. 

కులాలుండు ఘటకార్యక రయె (పత్యక్ష |పమాణంబున దుఃఖంబు 

నొందినట్టు విశ్వక రయగు నిశ్వరునకు' గ ర్హ్భృత్వంబువలన దుఃఖ 

త్వానుమానంబులేదు. మూర్తంబునకు నంశ తంబు (పత్యక్షంబున 

నెవ్యం డనుమానంబు గావించు మానాంతర విరోధంబైన నొక్క_యెడ 
సామాన్యానుమానంబు లేదటన సీశ్యరునియందు సామాన్యానుమా 

లు 

నంబు లభించనందునకు [శుతియు విష్ణునకు “అపాణిపాదోజ వనో 

|, గహితాపశ?ంతం చత్తుః స, శకజోనకం నః వేత కం వెదంం నచనళ? 
_ చి గ్ర అ లి థి బి 

పతా తమాహు ర్మగ్యం పరుషం మహాంతమి నకస్య కార్యం కరణం 
లో న్న్న ఇ ఇన #1 

ద విద్య లే సత తత, మళా* భంథికశ * దృశ్యలె వరాస?శ ౩ రింవిధెవ 
rd ANE J బి అ ఖే కో 0) మ 

హాయతే స్వాభావికజ్ఞాన బల|క్రియాచ' '” యనిన నది వ హ సంబులు లేక 

వట్టును. పాదంబులు లేక పయువెత్తును. చతువులులేక చూచును. 

కర్ణంబులులేక వినును. అవేద్యంబై న యది యెజుంగును. తన్నొకం 

డెటుంగలేండు. _అతండు మహావుదుమండని యుంతురు. అతనికి, 

గార్యక రణంబులు లేవు. అతనికి ముందు నధికుండులే(డు. అతని 

శ్రి వివిధంబైన యదియె స్వాభావికంబులు జ్ఞానబల (కాయలు. 

అతని వినుతింపనలవి యగునె. భగవంతుని శక్తు అవాజ్మానన 

గోచరంబులని వురాణంబులం జేప్పంబడియె. ఉత్పత్తి స్థితి లయం 
బులయందు సరగశక్తులు భగవంతునికే కలవు. శుతి స్మతులే 

తదర్థ నిర్వాహకంబులై యుండు. 159 

సత్య సంకల్ప విభవు (డౌ స్వామియందు, 

గలుగ ది లోకసామాన్య కల్పనంబు 

గాన భగ వత్చ్వరూప మెక్క_డను బొడమ 

దెందు( గాన్సించ( డెందుండ(డెంచి చూడ. 190 

కనునా విష్ణుండు కరరం ధములచే ఘంటాది శబ్దంబు లా 

మఘనుండే చూడు. అచె వినున్ నకల వాక్య శేణులె తత్పురా 

తన నిదింళ ననీయలె భవముచేతం (బాకృతాంగంబు లా 
రం ol రజల 

గున భావింపక య్మవమయమని లోకుల్ చర్చ సయందగున్. 191 

ఇది వెదాంతరహన్య సారము హరి 'స్వేచ్చాను రూపంబు న 

మ్మద మొప్పన్ మదినమ్మి పూర్వభవ సమ్యక్పుణ్య పాప [వన 

న్నదృఢాభ్యంతరు(డై వివద్దశ లలోనం బాసినద్భోగ న సం 

పదలింపొంద భజింపుచుండు పరమ (బహ్మంబు నెకాగతన్. 192 
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ఇటెక రూవంబున నీశంరుం డని యడల నుండుట చ నోద్యంబె. అప 
ఇక 

తర్కా్యాద్చ్భుత శ కియగు నిభుండని విశ్వసించి హతదుదరితుతె వామ 
న. టు 

దేవాదులు కొందజు వాసుదేవ పరాయణ లె యుండు. మజీకొందయణు 

స 

విలక్ష్షణానంత జగాన రైక 'నంరూప నిత్యనిరతి శయౌజంల 

సౌందర్య సౌగంధ్వ సొకుమార్శ లావణ్య యౌవనాద్యనంత గుణనిధి 

యగు భగవంతుండు నా త్ర విగహంబులై కుద్ద సతాగత్మ పరంబులై 

శుద్ధ కళ్యాణగుణ సాగరంబులై నిత్యము క్త సేవితంబులై న పర 

వ్యోమనిలయ సకల విభూతులను ఏక్నించి తత్సద్భశానేక రూపం 

బులు గావలయునని యిచ్చామాతంబు వలనం నలిగిన శుద్ద సత్త్వ 

రూప దివ్యవిభూతులతోడం గూడం (బకతి సృష్ట యవన్గయందున 

పంచీకృతాత్మకములై న మహాభూతములయందు(. బర బహ్మ లోక 

వ్యూహ విభూతులతో( దా నవతరించి యక్కడను స్వస్వరూపాత్మ 

జ్ఞాన సంవన్ను లగు దివ్యయోగీందులకుం దక. దక్కిన వారలకు 

సేవింప నలవికాదని విలోకించి పంచీకృత మహాభూతార బ్బ భూముల 

యందుం (బవశించి స్వ పియవతచారులై 'కేవలులై న వారిచేత సేఏిం 

పంబడుచున్నవా(డై కృతార్జుండ నైైతినని తలంచి మహౌదార్య ను 

లత్య వాత్సల్యాది నిజనర్గుణంబులతో ( గూడినవాండై సర్వదేవ వేద 
అ గ క్ష 

హృదయా హ్రాదముచె సిద్ధ చతుర్దశ పుహాలోకంబులందు (9) వైకుంఠ 

శ్వేతద్వీవ “కీరాబులయందును సవితృ మండల _మధ్యమమునందు 

శ్రీ నృసింహ రామక్ళ షాది విభ వావతారంబుల శ్రీరంగ (శ్రీ పరు 

షోత్తమ (శ్రీ వేంకటాచల కాఖ్యాహో బిల బదరికా శమాదుల యందును 

దతర్గాంమగ్భహార్చ వి|గహ సాల|గామాది మూర్తులయందును జేతనా 

చెతనాంతర్భహిఃపూర్ణుండై సేవక జనుల నభీష్టాకృతులు ధరించిన 

వా(డై సకలేవ్పితంబు లొనంగుచు శుభైకదాన న్వలిలాబ్ధియందు 

విహరింపుచున్న వాడని యందురు. ఈ బుషుల మతంబు నందున్న 

శుద్ధ సత్వాత్మకత్వాది స్వగుణాంబుధి దివ్య దేహములచేత సర్వ స్థల 

ములయందును భగవంతునికి సన్నిధానముగల దనియెడి నిశ్చయం 

బున నిట్టుండి యే స్వామి నిత్భముకై కైక భోగ్యుండగు నా స్వామియె 

స్వకీయ దివ్యమంగళ వ్మిగహ విభూతులచేత సనకాదులయిన 

స్వ వియులకు( (బసన్నుండయ్యె ననుట యు క్తంబు. 199 
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ఆని యిట్లాత్మ గురుండు వల్కనటి సాషాంగంబుగా (మొక్కి య 
రు 

త్యనఘుండా పరమార్థ వెది బహుశాకారు(డై తా(బునః 

పునరుద్చుర్ధ శిరః వకంప నయనాంభోహర రోమా 

చను(డై భవ్య పరాశరాత్మజ విశిష్ట సత దృష్టిం దగన్. 194 

ంద లాం 

ఈయజుర్వేదంటు సత్వదవాజ్మానసవి త్రముండవై నన్నెజుంగక యట్లు 

క్ష సహా చ వ్యాసః పారాశర్య' యని నిస్వోదరితార్థంబునందు 

౧ వచనము ౨ (వమాణంబుగా. బలికి నింతకంటె నిన్ను నెట్టు నుతింప 

వచ్చు వే లోకో త్రరుండ వగుట. 195 

(శ్రీమించు తత్సర వ్యోమంబునందుండి 

 యవతరించి నిమీలి తాత్మకంబు 

లగు మహాభూతంబులందు వర వ్యూహ 

ములతో ( (బకాశించి యలఘు కరుణ 

సనకాదులకు నిట్టు కననయ్యె ననుచు ప్పి 

రానతి యిచ్చితి రదియె విస్త 

రముచే నెజింగింపు సము(దిశ్వరుండు సర్వ 

భూతములకు నట్టి పురుషమౌాళి 

యూర్థ్య లోకాధి వానులె లైయున్న యజహ 

రాదుల నుపేక్షగావించఛి య|గముననె 

యట్టి సనకాదులకును [బత్యక్షమయ్యె 

బుధులు వైషమ్య మనరెట్టు బుద్ధి( దలంచి. 196 

సర్వభూతంబులను నేలు స్వామి ఘనుడు 

సర్వభూత సంహృత్తు తజ్జనులలోన 
న శాన జి 

నెట్టు గావించె. గొంద శీ యెడల సంత 

తాధిగతమైన సౌహార్ద మాత్మలోన. 197 

'అని యనితర సౌమ్యంబుగం 
దనయు(డ (పళ్నంబు 'సేయందగునని హరం 

బొనరం బారాశర్యుం 

డనియెన్ వస్తుస్థితి వ్రమార్హము గాగన్. ౨ 198 
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౧శంరుని సర్జజనచ్చాన వృతి 
oy ఎ oy తాప) 

సర్వసమత్స గుణంబును 

సర్వనుహృత ౧ంబుగలుగ సర్వెశ్తురుండే 
ల od 

సర్వజ్ఞుండగు( గావున 

సర్వజన చ్చానువృ శ తి. జాలనటించున్. 199 

ఆ యిచ్చ రెండు విధంబులగు బద్ధముముక్షుమతి మతిభేదంబున నందు. 

కను(గొసి దేహాద్యన్యం 

బును జ్ఞానానంద లక్షీ ప్లూమునగు నౌ 

త్మను 'దదనాత్మ తగ నచే . 

తను(డునుమీ బద్భండనంగ ధారుణిలోనన్ . 201 

ఆ బద్ద జను(డు క్రమానురూ పార్థ స్ప 

హావలంబనమున నంటియుండు 

ననిశంబు నాత్మ దేహాది వివేక సం 

ప తిదెహాదులు బంధకంబు 

లని ముముతుండు నిత్యము తద్విపకాను 

రూపార్థములమీ(ద రుచివహించు 

మూఢుండు దుః ఖెక మూలంటు భవమని 

యూహింద( డాత్మలో మోహాళ' క్రి 

నలముముతువు భవనిరాసార్థహేతు 

వుల నిరీక్షించు నిత్యంబు దెలిసిభావము 

లందు నుండిన యునికి కారాంతరముల ee 

యందు నుండిన యుసికని యన్వయించు. . 202 

(శ్రీవిభవు. డాత్మలో నుభయు చేతన నూతన చిత్తవృత్తి న 

ద్భావములో నెజింగియును |భ్రాంత మనోరథమీండు రోగ. దు 

ర్భావన తల్లి వుత్రకు( డవథ్యము( గోరిన నీనియట్టు త . 

త్కేవల మో, క్షకాంతుల కుదీర్లత పీ(శ్రల యోగసిద్దులన్. _ 208 

స్వామి నిరే తు వాత్సల్యసింధువు బదు 
“వా ధ్ 
లైన చేతనుల నిజాత్మ( దలంచి 

స్వావరవృ త్తి నం|ప్రాపకార్థంబులై. 
. 1పబలు న్వర్గంబు స్వారాజ్యపదము 
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కై వల్యముననంగ గలిగిన యవియెల్డ 

నొనళచునుండియు నొక్క_చోట 

నవినశ్వర ములు "హేయంబులు తుచ్చంబు 

లఅల్పతర ములను నరుచిపుట్ట 

వేయునవి రెండు మది విమర్శించి ముక్తి 

పదము గోరంగవలయు సద్భావశ క్తి క్రి 

నిట్లు కోరిన పరమాత్మ కెంచి చూడ. 

గలదె వైషమ్యబుద్ధి బ్రోకంబులోన. 

(తివిధజివ నిజచ్చ తెలివి కర్తుమకర్తు 
మన్యధాకర్తుం నమర్థళకి 

దనర సీశ్వరుండు తద్వత్వ అత్య మున. ద 

దిచ్చానువృత్రిమై సైనటయుండు. 

చక 

బరమయోగీం[దులు భవ్యులు సనకాదు( 

లా రమాశాని పాదాంబుజాత 

భక్తి నిష్టాళ క్తి వబలినకై వడి 
ద నిర్ణర (వవరులకు ల 

భించ దట్టుగాన, చీతియందజియందు( 

గలుగ నెపుడు వార్ధిక న్యకా వ్ర 

శ|తునకును నిది విచితంబుగా దెంచ( 

దత్స గభావగుణమె తల(చనెపుడు, 

అఖిల చేతన సముడు పరాత్మ విషము! 

డౌనె తదభీష్టసిద్ధిదు డయ్యెనేని 

తనయులకు. నెల సము(డైన తండి తత్త 

దిష్ట మొక లేశమేనియ నిచ్చినట్టు. 

అనిన శుకుం డిట్టనియె. 

సనకాదుల్బన యోగులబ్దిజ సుతుల్ స్వధ్యానమ|వియా 

యనఘుల్ విష్టునిజూడ( గోరుట నిజంబౌ నట్టుకాకున్న6 [బా 
కన వాణీశ మహేశ్వరాదుల కళశక్యంబైన తద్దేవ ద. 
ర్శన మెట్టా( దగు విష్టువత్స లతయున్ సంసేవ కైశ్వర్యమన్. 
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206 
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ఈరీతిన్ సులభత్యో 

దారత్య మహత్యనత్య ధన్యత్వగుణో 

దారుండగు నా|శిత మం 

దారముహరి( గొలువలేక తడ(బడుదుమయో. 209 

అనుపమ |బహ్మ విద్యా (పనన్నేశ (ప 

సాదగుణోద్భుద్ద శకుులగుచు( 

బద్మ సంజాతాండ బహిరంత రంబుల( 

దిరుగుచుందురేె పూర్ణధీ|పశ స్తి 

వాసి కెక్క(గ భగ వత్త్ఫూల రూపాను 

భవరాగమున యోగు లవరతంబు( 

జితంబుగాన పంచీకృత భూతాంత 

రంబులందు ననర్గళంబుగా(గ 

వ ర్రిలుచు( గోటి సూర్య విన్ఫురిత కోటి 

చంద సాం|దకళానంద సౌరభమున 

నామయమునైన తత్సరవ్యోమలోక 

ధామమున కేగి హరి నెట్టు (పేమ(గనిరి. 210 

అటువంటి యోగివర్యుల 

శెటువలె. గరుణించె వార లి విష్ణువుతో 

నెటువంటి గోష్టి చేసిరి 

పటు విజ్ఞానమున. దెలియ. బలుకుమునాకున్. . 911 

తజ్జన [వియమైనదియు నే తదన్యంబున నానతి యిమ్మని యడిగి 
డ్డ య 

యతి వినయంబున( గృతాంజలియె నిల్చిన తనయుని గె గటం జేర్చి 

వ్యానుం డిట్లనియె. ల12 

'సనకాదులను విష్ణువు కరుణించిన విధము 
4 

వత్స.! యవధానమునను శ్రీవత్స లాంఛ 

నాది శుభకథ (శుతి సుఖం బి తనర్ప 

 బహ్మ విచ్చిత్త శంకావిభంజనముగ 

N-24 

ఏకు నెజి(గింతు వినుము తదేకబుద్ధి. 918 
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ఘనతర మయి యసంఖ్యమయి (బహ్మలొక 

మౌనట్టి పరవ్యోమ మరయ నెద్ది 

యదియ విశుద్ధ తత్తాంఖ్యతతంంబు సు 

షెరమున నామించి చెలంగెనది (తి 
పాద్ఫూతితదురు [తిపాద్భూత్యథో భాగ 

మధ్యదెశెక సమా శ యమున; 

దగునత ర్క్యాద్భుత తరళ క్రికంబుగ 

వ్యయముననైన కాలాఖ్యతత్య 

మది యధోముఖ చ|క్రమైయంటి తిరుగు, 
బరగు( దదవస్థ లీ మధ్యభాగనాభి 

మిశితమై (తిగుణాత్మయై మెలంగ కొనాయ. 

జాదులకునై న నెలుగ శక్యంబెదాని. 214 

[(పమదావృత్త కులాల చ్మకగత మృద్భావంబునన యోగి న 

త్రములో హో యని యెంచి చూడ(గ॥( దదుద్యతాా_ల చ|కభమ 

క్రమభేదంబుల( గాంచు వికియ లనేకంబుల్ తరంబే యజా 
సముదారత్యము మెచ్చ సీశ్వర నిజచ్చాధనమై యుండ (గన్. 915 

అజ వికారంబు నొందిన యది యసృష్టి 

యజనికాసంబుతో నుండునదియ యునికి 

యజకు నంకోచమన నెద్ది యదియె వేల 

యఖిల లొకార్హమైన [బహ్మాండమునకు. 216 

చిరకాలంబుగ నాది సిద్దకలితా చిచూపమో నాయజన్ 

బరితో వ్యావ్తి ననాదిచేతనులు తద్బద్దన్వశక్వా్యత్ములై 
తిరమె యుందురు తధ్య మీ విహితశ క్రిజ్వాల కీల్యంశ వి 

న్ఫుర ణందంత మనా చితార్ధ కరణంబుల్ మాని యెల్చప్పుడున్. 217 

మణియు ననెకరూప [పకృతి రూపస్వభావోదిత విభాంతులై స్వాతి 
రి క్తంబులై న భగవచ్చేష త్రైకాకృతులె .పాగ్భృవీయ కర్మానురూప 

దుఃథాతి హేతువులగు దేహేం|దియ మనః [పాణాదులయందు నాత్మా 

ర్ర్7 

N-24x Je 
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త్మీయత్య సమ్మోహంబునొంది దేహాది (పతికూలానుకూల రాగ 

ద్వేషాది వి క్రియలు మజియు మజియుం జెందుచు నష్టన్వచేతనోన్న 
త్యంబున లక్ష్మీ శాజ్ఞో బంఘనావరాధరూవ పాపానురూపంబులై న 

దండంబులుగాంచి దుఃఖార్తులై యనుఖంబులయందు నుఖ భాంతి 

వహించి మరుమరీచికలుగని మృగంబులు వయఃపా నెచ్చం దిరిగినట్టు 

తిరుగుచు దుఃఖై కఫల క్రియలు సేయుచు సుఖంబుంగోరు జంతువులం 

గాంచి దుఃఖై కహేతువగు (ప్రపంచంబులయంబు నొందింప6 జూచి 

జలంబున జలబుద్భుదంబునుం బోలె భౌతికంబులు భూతంబుల 

యందును భూతంబులు తన్మా|తల యందును దన్మాతలను దామ 

సాహంకారమందు నిందియంబులను దై జసోర్టిత సాత్వికాహంకారము 

నందు నహంకారము మహత్తునందు మహత్తు నవ్య క్తంబునందు 

నవ్య క్తంబు నక్షరంబునందు నక్షరంబు నజశబ్ద వాచ్యంబగు తమ 

సంబునందు స్వజ్ఞానశ క్రి సూక్మాంగ లేశంబు చేతనంబుగా. జేసి 

బద్దా నంఖ్యేయ చిద్ధర్భంబగు తమంబు చూచి పరమ విన్మయంబు 
నొంది హరి పరమదయాళుండై సన్ని ధి సేవించు నిందిరం జూచి 

యిట్టనియె. . 218 

వలం దగిలిన మీనంబులు 

వలె జీవగణంబు లాజవంజవజాలం 

బుల6 బడి తిరుగం జూచిన 

గల(గదె హృదయ మిపుడెట్టి కట్టిడికై నన్. 219 

తెలివితో వీర లాత్మీయ స్యభావమిం 

తయు( దారెజుంగరు తత్వబుద్ధి 

దేహేందియ [పాణధీమనోన్వీతులై 

యున్మత్తులున్న యట్టుండి స్వాను 

రూప వృత్తి త్రియునై న కూపించంగానేర 

రల [పనువ్రులయట్ట విలయమంది 

మణులు దుష్పంక నిమగ్నంబులై. నిజ 

పభ బాయునట్టు సౌభాగ్య మెడలి 
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యుందు రటుగాన స్వస్వభావ వోదిత సుఖ 

మనవధికముగం బొందు సమర్ధు లెందు 

గారు హతులై ది కటకటా భవత మో 

రీనులై. నష్టులె యుండనా 58నెట్టు హు 220 

.  అనిశతమోలీనత. జే 

తను లతిదుఃఖము వహింవప( దత్సరమవచ్యో 

మ నివాసంబున నుండ (గ 

మనసగునే నాకు నెన్నీ మార్గములందున్. 221 

అనిశంబున్ | బజదుఃఖ కోక భయ మోహ భాంతులై పాటజశో 

భన భాగ్యోదయ సంపదల్గనియె నా తద్భర్త పూర్ణుండు యా 

తనలం గొందబు కొందజుత్క్మట సుఖౌదార్యంబులన్ మించ నే 

_ పునం దర్భ త్తయు నర్ధ వూర్ణు(డగు సంవూర్జుండుగా. డెంచినన్. 222 

ఎంచ(గ నెవ్వ రెవ్వరికి నెయ్యది యిష్టతమంబు దాని న 
భ్యంచిత శ క్రి నితు హృదయంబు గరంగంగం జూడ సీవు ని 

ర్యంచన నత్కృపా మహిమ వారికి దేహములున్ సంశకులున్ 
గ క నో 

మించ నొసంగి కోరికలమెయముగా నొనరింతు ని త్రీన్. 999 

స్వగుణ సౌభాగ్య ముట్టాల్మిన తికి దెల్సి 
య 

సృష్టి సంకల మాత్మలో. జేయునంత 

జగములపు డుద్భవించె నాశ్చర్యమంద 

నఖిలమును బూర్యమున నున్నయట్రచె సె. 224 

అఖిల లోకంబులు నద్భుతం బొప్ప సృ 

జించి యా సత్కృపాశీలు డాత్మ 

నాభి గర్భోద్భ్ఫూతు(డై భూతిమెజయు చ 
తుర్ముఖ [బ్రహ్మ చతుర్దకో త్ర 

మ |బహ్మ విద్యా సమన్విత స్థానంబు 

నందధికారిగా నన్వ్యయిరిచి 

వేద దృష్టంబైన వీమల మార్గంబున 

నిర్మించు సివని నియత కరుణ 

5్5. 
మ 

నౌనేె 



Gb, వ 

లేగీ , 

tA 

ec 

తే.గీ 

నారడీయ పురాణము 373 

నానతి యొనంగె పద్ధ నత్వాత్మకమును 
నిత్య నిరవధికానంద నిర్మలంబు 
నైన నిజపదమతనికి నపుడు చూపి 
సమ్మదంబొనరించె నా చ కధరు(డు. 225 

రుచిర నిరవద్యమగు స్వస్వరూప దూప 

తద్దుణాధిక ములు చూపి తతృమ్మగ 

భక్తి (బ్రహ్మాండ లోకాధిపత్య మొన(గి 

యంత( దచ్చ క్తిగన నదృుశ్యత వహించె. ౨96 

తనకుం జేయంగ నిచ్చగింపంబడ సత్కర్మంబు లెన్నెని న 

య్యనఘుం డబ్దభ వుండు శ్రీరమణ సేవార్థంబుగా( జేసి త 

ద్దు బూజించి యహంకృతుల్ వదలి నుద్భావంబుతో నుండ (గా 

ననకాదుల్దనియించి రా విభునకున్ నర్వాధికుల్ సాత్వికుల్. 227 

అసి చెప్పి వేదవ్యాసుండు శురునిం జూచి మజియు నిట్టనియె. 228 

ఆ చతుర్ముఖుడు |బహ్మ జ్ఞానులగు సన 

కాదుల న్వర్గునీ పాంతచరుల 

నలువురి నంసార నావ మాత విసృష్టి 

రహితుల నద్భుతార్క_ (పథఖాంక 

కనుల నాత్మానాత్మ తత్వవివేకుల 

హరి భజన [శ వణార్చనాది 

పరుల [బాగ్భవ నముత్పన్న వర్మబహ్మ 
విద్యా సుధారస విమలురయ్యు' 

(బన్బుటార బ్ర కర్మానుభవముకొజకు 

జననమున మించు కమలసంజాత. బాసి 

సీ మనోహర భక్తుల నిఖిల సద్దు. 

ణాభిరాముల6 జూచి యయ్యబ్దభ వుండు. 299 

తదాకారంబులు త తెజంబులు త ద్విజ్ఞానంబులు నిరీక్షించి యేవంవిధి 

సృష్టి( గావింపుం డన. _బణమిల్లి వా రిట్లనిరి. 5 . 280 
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(ప రమే మాకిది నీకు మా యెడల. బుతస్నేహ మీవేళ ను 

సిరమె యున్న దొ లేదొ లేనియెడ నీ దేహంబు లింకేల న 

శ్వ 
థి 

రముల్ గల్సిరయేని సౌఖ్యమిడు సాకాత్సౌఖ్య బి సృష్టియో 
౧ మ ట్ 

హరి సద్భావనయో మహాత్మ యిది నే డత్యాదృతిం దెల్పవే. 281 

హో తక మతి భమాబ్రి పతితుల్ దీనాత్మకుల్ పత దా 

రోహో హాసు[వతదుష్ట కర్మ నిరతులట్ యుకే, తరానేక రూ 

చేహాసకులు దుష్టమానసులు ప్పి రెట్టన్న( జాటింతురా 

శ్రి హర్యర్శన లాత్మవెదులకు, జర్చింపంగ సత్క్మర్మముల్ . బని 

మతియు వినుము కర్మంబులకు వై షమ్యంబు గలదె. విద్వాంనునికి 

ను త్తరోత్తర కర్మంబు లభించదు. వానికి నాథోధః కర్మ నిష యుక్తం 

_ బగు నుత్తరక కర్మ నిష్ట యు క్రంబుగాదు. పాయసాన్న భోజన కియా 

దక్షుడు మాతృ స్తన్యం బిచ్చసేయని యట్లు. సర్వ [కియాఫల (_బహ్మ 

భావన సుఖవెదియెన భక్తుండు వ్తృ మతంబై నంగాని సృష్షి కియ 

యిచ్చయింవ(డు కావున. వలల 

నిత్యకర్మముల( బూని కనాద్యమొనరప 

క తదు తరంబగు కర్మ మెల్ల 

నాచరింప(గ6 దగదనును శాస్త్రంబులు 

కామ్య [కియల కిట్టుగాదు మేరు 

విలను సంధ్యాకర్మ హేను. డనర్హుండు 

సకల కర్మముల కెంచ(గ నశుచిత 

(పాపించునె మా కనర్హత సృవ్షి గా 

_ వింవనినాం డటు విమల చరిత 

యనిన శ్రీశ |వసాదావహాతి భక్తి 
శేముషియు(గల్లు నంచు నాశీర్వదించి 
జలజ సంభవు( డంత నా సనకముఖ్య 

పరమ భాగవతుల నాత్మ( (బస్తుతించి. . 294 

మంగళాశాసనంబు చేసీ యనిచిన వారలు (ప్రణమిల్లి కృతాంజలులై 

 యానంద బాష్పంబులు దొరుగం దండి. జూచి మృత్యువ క్రంబు 

వెడలితి మని తలంచికొని వాయువేగ మనోవేగంబులం జని నిర్మల 
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స్వాంతులై తమ తండి యన్నుగహంబున నాండు మొదలుకి "ని హేయ 

రూప సాంఖ్యయ కల్యాణగుణ సాగరంబై సర్వానంద స్వన్వరూపాను 

(ప్రతిభ రూవైక స్వ ఎరూపంబై స్రదృహ్మకళాత్మ శంభుశివాది నామ 

గంబై యసాధారబ నారాయణ వాసుదేవాది కాహ్యయంబై జగద్బీ 

జంబై మోక్ష వదంలై (వసిద్ధందై నిత్యానవధికానంద స్వరూవంబై 
నిఖిల్నాశయంబై సర్వానందకారియైన _(బహ్మంబు భావించి. 985. 

వెలయుచు( దన్మనస్కు_లు తదాలాపులు 

తత్సపర్యులు తత్సద 1పవణులు 

తద్దుణరక్తులు తద్భ_క్తినిషలు 

నగుననకాదు లత్యంత ఘనులు 

పంచ షడ్య్వత్సర ప్రాయ బాలకమూర్తు 
ఇ 

అవికారులు జిలేందియ ముత్వ ఘనులు 

జో 

[తిభువనంబుల దేవదేవాం|ఘీ భక్త వ్గో 

షై [(పపూజలుగాంచి డీ) ప్రశ ళ త 

సత) గ్రావామృతంబు వినుచు6. జవులు గొనుచు? 

జకధర భక్తి విముఖాత్మ సభలనై న 

నధివసించరు వి విష్ణు తత్యావటి నోధ 

పూర్తి యొనరించుకొనుచు నపూర్వశ క్తి. 996 
రీ 

వాద జల్పవితండోవపాదిశ క్రి 

వార లొక్కాక్కచోటన వై దికుల జ 

యించి కావించినపుడు లత్న్మేశ హృదయ 

రంజనంబై న తన్న తభ ంజనంబు. బిల 

హరునినభ నజునినభ నుర 

వరునభ వరున భగవదతి వై భవములు వి 

స్ఫురిత న్యాయంబులు సు 

స్థిరములు(గా( జేసి మహేమ దీవించి రిలన్. బలల 

.. చెలి వేదాంత దర్శన సి సితులచేత వారు దేవ వకృతులతోం గూడ! 

దద్వేదాంత దర్శనంబు మహాన్యాయంబులచే సంస్థావించిరి. . : ఆనుర 

(పకృతు లెజుంగరైరి. మణియును. Hw వలీ 



376 

తే.న్. 

తే.గీ, 

నారదీయ పురాణము 

అలఘులు వీతరాగులు శుభాన్వితదేహులు క్యూతి లాభ లా 

జలు గొన రామయావిగత శాంతికినై యతి సాధులైన వై 

ద్యులువలె భూమి( |దిమ్మరుచు( బూర్జ దయాగుణవారి రాసులై 

కల(గిన జీవకోటి కుపచార మొనర్చుచు బోధ సంపదన్. 

మహిమచె, బదవాక్య [పమాణ వేదు 

లగు మహాత్ము లవజ్ఞ నేయంగ నాను 

ర (పకృతివార లాత్మ సారంబులేక 

(విడమె హరి సద్దోష్షి విడిచి యుం|దు. 

వామన దితిజానుర ర 

క్షోముఖ్య సభాంతరములకుంజని వాదిం 

బేమంగని తెల్పిరి త 

తామసులకు (శుతివిరుద్ధ ధర్మ మతంబుల్ . 

ఆ కళావిద్యల నసురుల వశ్యుల 

గా( జెసికొని మహాఖలసమా[శ 

యమునః దదిష్ట గోష్ట్రంతరంబున వారి 

వలన న్యత్కియలంది వారలుండి 

తావదుతాన్న దురర గరం పరగత 

నలి సమారోహ తతర మ 

హోన్నతులై యిట్లు యు క్తేతరంబులు 

వల్కుచు మూఢస్యభావు లగుచు 

నాదిమౌనులు వైదికుల్ వేద నిగది 
తార విశ్వాస దుర్జ పరాహత మహౌజు 

లగుచు ఘన సన్ని పాతంబు లందినట్టు 

వింతకల్పన లెల్ల గల్పింతురిలను. 

240 

24] 

242 

248 

వేదాంత మతమునకంటె నన్యమగు మతము మంచిదిగాదని తెలియక 
యీ. వెదాంత మతము నాదరించక యీ [పకారమునను న్వగోష్షీనిఘు 

లైన ఛాందుసులై న వారి మనస్సులను నల్పులై న వారల నతి 

కల్పనులైన మోహంబు నొందించి రప్పుడు. | 244 
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మహిని నురాచార్య మతము లోకాయత 

మతమును సౌగతమతము భార 

క్రీశ మతంబు మహేశ మతయిను 

జై మిని మతమును జె జె నమతము 

కాణాదమతమును గౌతమ ముకమును 

గపిల మతంబును ఘనత కక్కు 

నంతకంటెను (బశ స్తంబె వెదాంత మ 

తంబు సభాసమ్మతంబె తెలియ 

నభ పుష్పోపమంబు వేడాంతమతము 

తన్మవిసౌర భాఘాణ తత్పరాఖి 

మాన మాయామిళిందాయమాన మాన 

మానవులు గొందరుం[దు దుర్మత్సరమున. వీర్ 

అదురాత్సులు పలికిన ట్రపుడె నమ్మి 
టి న్ ఇల, 

యందు(బడి యా సురాత్ములె యఖిల జనులు 

వె దికాచార విముఖులె వెషవులును 
ర రారు 

విష్ణుదేవుని నిందించి విమతులైరి. 246 

బాహ్యులతో( గుదృష్టులతో. గూడి వేద విప్టవంబు సేయుచు నపన్యా 

యంబుల దురాగమంబుల వేద వితృక్కంబు లవనయింపుచు వేదాంతాభి 

మత న్యాయ కులిశ భగ్నమానసులయ్యు. ద(త్కధమోహాంధులై 

నిర్ణయులై నట్టు వైభం బొనర్తురు. కొందు మహాభుజాబలులై మంద 

మతులై నెన్యంబులచే భూమి చలింపంజేయు దురాత్ములచే భంగంబు 

నొంది యలబ్దశ రణులై సత్పురుషు అట్టి దురాత్కులనే శరణంబుగా 

వేడుకొనుచు, దన్మత్మపశంన. జేయుచు. దదిచ్చానుగుణ వృత్తుల 

“యావత్కా_లే నాస్తి మర్యాద” యను నీతి నంగీకరించి మధ్యములు 

(బదుకుదురు త్తములై న మహానుభావులు నిగమాంత _ నిషేధకులైన 

ఇగంబు సేయుట మేలని వాది నాశయించి [బతుకుటకం టె దనుత్యా 

బాహ్య దృషులులేని దేశంబునకుం జని నె మిశాదివుణ్య కే[తంబుల 

విజ్వరులై _పర్మబహ్మోవనిషద్భావనం గొందయి. ప్రవ ర్తిల్లుదురు. 

(ప్రవృద్ధములై సంసార బంధకంబులై నిస్సేయన విరోభులైన 

బాహ్యకు దృవ్షి నుతంబులచేత నీ హారవటలంబులబచే( గప్ప(బడిన 
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దప్పె కాహో ద దుర్వాద తర్భ_ములను. విశవీ 
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తారక బహిన్ఫురత్తార కో నరాజ పద్మ విరాజిత (పోద్యోద్ది ప్రి ధుని 

నిల కేతు (భూవిభమ (భమ ఏశాలఫాల విలననచ్చు| భోర్వ్యతిలక 

ద్యుతే వికచద్యదనాంభోజ భమదానీలకుంతల మహెంద నీల 

నీలోద్భాసి కేశపాశ మందార మాలికాంచిత కోటి సూర్య | పతీకాశ 
మకుటొచ్చిత మస్తకశ్శుభ స్మేరాన్య నుశిర నుకేళ నుశిఖాలక నుఫాల 
నుభూయుగళ సుకర సులోచన సునాన నుకపోల సువిమలోష్ట 

సుచుబుక సుకంఠ సువిశాలోరన్క న సుఖి *న్నత భుజ (వభో! స్వాజాను 

బాహో సుకరతరనుపాణే, సునభాంగుశే, సుమధ్య మనురోమాశే 

సునాఖి జఘనస్టలళొభనా పరభాగాతి నుందరోరు కటిస్థల సుజాను 

జంఘా గుల్పాతిసుందరాం మి యుగాంబుజ నుపాద నఖరజ్యోత్స్న 

సుశ్రీశోభన విగహ నధ్యాత్య |భమర సోమ |పభాకర శుభాకృతే 

విజయీభవ. 259 

సీ, ఆ వూర్ణశ క్రి స్వరూప రూవగుణంబు 

లిటువంటివి యని తా నెజు(గలేక 

యాగమాంతము లెల్ల నృపాక్సుతములంచు, 
దెలివిన నాత్మలోం దెలివిలేక 

కొందజు మూఢులు గురుతత్య ధీహిత 
....... భావకావన్మాత దేవతోవ 

_ నిషదాగమములు కొన్ని యెతింగి కొనిన్యమ 

నీషానుసారై క నియతమహిమ 

తే.గీ. సమయములు చేసి రత్యంత సాహనమున . 

నఖిలవేదాంత తత్వ రహస్య సార 
మది వివెకింప లేక దురాత్ములగుచు 

నిట్టు కావింపుచున్నా వా రెమి చెప్ప... | ee 260 
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వమ్టువునకు ససకాడులు విన్నవించుట 

మణియు సనకాదు లిట్టు విన్న వించి రనంతకోటినూర్య ది వ్య 

న స్వరూప లీలా నిత్య విభూతి స్థాయివై నారాయణ వాసు 

ww శంభు నామంబుల( బూర్జ [బహ్మంబపు. జ్ఞానశ క్తి బలె గోంతం వీర! 

వ 
న్స 

£9 ఆక 

తేజష్షఢ్డుణిళ్వుర్య సంపన్నుండవు. దేశకాలవస్తు పరిచ్చేద రహితుండవు. 

స్వాధిన త్రివిధ చెతనాచేతనుండపు. అనాది దివృమంగళ వ్మిగహుండ 

వనంతకోటి మన్మథ దివ్యలావణ్యుండపు. శ్రీ భూనీలా సేవ్యుండవు. 

నిత్య ముక్త దర్శనీయుండవు. దివ్యర్షి హృత్పుండరీక విహారివి. 
అనంత కల్యాణ గుణసాగరుండవు. దేశకాల వస్తు పరిచ్చేద రహి 

తుండవునై న నిన్ను. గొందజు సిరి శేష స్వభావంబై న చిన్మా 

(తునింగా6 జెప్పుదురు. వస్తు స్థితి స్వాత్మాభిన్న న్యరూవునింగా( 

దలంతురు. నీకు నువనిష గదేద్యంబైన హేమ దివ్యమంగళ వ్మిగహం 

బుపాస్త్యర్థంబుగా నారోదింతురు. కొందజు చిన్మాత [(బహ్మంబు 

నకు విశేషంబులు కలుగంజెప్పుట యజ్ఞానంబయ్యజ్ఞానంబు బ్రహ్మ 

స్వరూపం బయెనేని (భాంతి నిత్యంబగును, అయ్యజ్ఞాన కల్పం 

బైన వస్తువు [బహ్మంబునకం టె నన్యంబయ్యెనని యదై్యతంబు 

గూడదు. [బహ్మంబునకంటె వేరై మటీయు( గల్పింపంబడిన యజ్ఞా 

నంబు కల్పకంబై చిన్మాత్శాశయం బౌట్ న్నిట్ట టుండి యన్యంబయ్యె 

నేని దానికి నాకార నామంబులు (ప్రకాశింప కుండుటంజేసి "యంగీక 

రింపరు. (వత్యజాదులచెతను గలదనియెడు బుద్ది గలగెనా సత్యంబు 

గావున కల్పింపందగిన యదియనుట యుక్తంబుగాదు. (పత్యషాదుల 

చేతనే లేదనియెడి బుద్ధి గలిగెనేని యది లేకుండుట సిద్ధంబయ్యె. 
[పత్యవాది ప్రమాణ గుణంబు దానిం దెలియించు నదియుంగాదు. తెలి 

ముంచని యదియునుంగాదని యంటిమెని యదియుం |బమాణంబెకాదు. 
జ్ఞాత యెనవా(డు తెలియందగిన వస్తువు “నొక్క విధంబునం దెలిసి 

తెలియనివాని టోధింప(బూను నజ్ఞాన కల్పక బుద్ధి పకాశకం బని 

యెడు నదియుంగూడ చెప్ప డదె ద్వైత మతంబునందు [భాంత్యుపాదాన 

కారణంబు నిర్వచించి చెప్పరాదు గాన నజ్ఞాన కల్పక (భాంతి యశ్ఞా 

నంబ యనంగలిగెనేని యంటివేని వ్యుత్పత్తి 'తియందు నన్యోన్యా శయ 

చ।క్రా కయ దోషంబులు వచ్చునని యు క్ర దోషశాంతికినై యజ్ఞానంబు 
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స్వపర నిర్వాహకం బంటిమని యదై్యైత మతంబునందు నజ్ఞానంబు 

తానును బరంబు గలదనునది నంభవింవదు. అజ్ఞానంబు గలిగెనా 

యదైైతంబు( జెజచు నిందుకు సందెహూంబు లేదు. సత్యంబె న 

తనకు సత్యంబైన వరంబునకు నిర్యాహత?ంబు చెప్పవచ్చు నదై ఇత 
మతంబునందు నజ్ఞానంబు తాన సత్యంబు గనుక పరంబున సత్యం 

బగుటంజేసి స్వపర నిర్వాహం బొనంగూడదు. నన్మాత (బహ్మంబు 

నందు నారోహింవ( బడిన యజ్ఞానంబు |బహ్మాధిష్టాన సత్వంబుచేత 

సత్యమై (పకాశింపుచున్న యది గావున నారోవిత సత్యంబుచేత దె ఏత 

భంగంబులేదని యంటివా యన్యయించిన సుతదారోవహేతు వివేకంబు 

లేకయుండుటం జేసి యీ (ప్రకారంబుగాదా యజ్ఞానంబు (బహ్మంబు 

నందు నారోవింప( బడియెనని యది భేద|పమోపాధి గాదు. ముఖం 

బునకంటి వేరై కాన్సించు దర్పణంబు ముఖ భేద (భమంబునందు 

పాధియైనట్ట జ్ఞానంబు బహ్మంబునకంచె వేరై భేదంబు దోచిన యది 

గాదు. కావున నుపాధియు( గాదు. శు కియందు నారోవింపంబడిన 

రజతం బా శు క్రికంకు వేరై తో(చని యట్ట (బహ్మంబునందు నారోపిం 

పంబండిన యజ్ఞానంబు [బహ్మంబున కంచి ముకురంబువలె స్వైకతా 

నత్వ భంగంబునంజేసి యజ్ఞానం బుపాధియగునని (బహ్మంబున 

కంటె వేజైన నత్తయును వేజైన జ్ఞానంబును లేనిదానికి నుపాధింపం 

దగదు. సన్మాత |బహ్మ మాయాజ్ఞానంబు( గల్స్పించు నదియును 

జ్ఞానంబు( గల్పించునదియును నంటిమెని సన్మాత [(బహ్మంబు 

తా నటువంటిదికాదు కావున( గూడదు.  ఇటులంగాక [బహ్మంబె 

యజ్ఞాన నత్తాజ్ఞప్తులు పుట్టించెనేని ము క్షి నంభవింపకపోవు నద్వితీ 

యంబైన సన్మాతంబునకు( బరంబువలన నిటువంటి బుద్ధి పుట్టించు 

టయునుం గూడదు కావున పరంబునకు న్వతనృత్వంబు గలిగెనేని 
యదై (తంబు సత్తని వల్కరాదది కావున. ౨61 

కుద్దానిర్భర రామణీయక కళాకూలంకషోల్హాన గో. 
గుద్దావపద సత్కృపాంబునిధి రక్షోమానదాన్నోగచ 

జ - ౬ . 

[కా బార్య స్రవిరాజమాన భుజసద్యస్కాల సంసేవకా 

స్యా బ్దాంభోరహమ్మిత దృష్టి కులరకాయ త్తచిత్తాంబుజా : బి62 
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జాజ్యాగహ నిత్యజాగదరి రాజేం|దా. 
Wh డా 

సమసమద విదారది : సద్గుణోల్హానదారీ 

సమదికగుణభావా ! సారవిద్యా [పభావా / 

కుముదహితకులేశా : కుంఠితాఘాఘలేళా | 

సమధిక జయహారీ : సౌరభూజాపహారీ : 

గ ద్య ము 

ఇది శ్రీ మత్క_ంజర్ల కొండమాచార్య 

పాదారవింద మిశిందాయమాన చెన్నయామాత్య పు[త 

కశ్యపగోత పవి|త శ్రీమదల్లాడు నరసింహ (పణీతంబై న 

నారదీయ వురాణంబు నందు షష్టాశ్వానము 

సంపూర్ణము. 

385 
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264 



తే.గీ. 

తే.గీ. 
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సప మాశ్వాసము 
pate) 

శ్రీ మహిత నత్యభామా 

(పమాస్పద : సదయ హృదయ : భీకరదనుజ 

స్తోమాబ్ది దాడబానల | 

నామన్మృతి నుపనన్న : నందోత్పన్నా ! 

అవధరింప్తము సూతుండు శౌానకాదుల కిట్టనియె, 

జీవించిన జీవేశి 

క్యాపన్నత నరు(డు “త త్ర ఇమస్వా'ది వచో 

రూపమున నెతి(గి తద్భే 

దోపాధియు సత్య మనుచు నుండ(డు వా(డున్, 

ఏక గగనంబు భిన్నమై యెనంగుచో ను 

పాధి తద్భిన్నముం దదభ్యాన విరహి 

తంబునై కానువించు తత్సాధుతతికి 

ఘటవటాదిక మెట్ట నిక్కముగనట్ట. 

అరయ నేకాత్మ భేదంబునం దుపాధు 

లమరు తద్భిన్నములు తదధ్యాసరహిత 

ములు నయిన యవియె యు కములగు( దదవ 

రంబు లన్నియు యు క్రేతరంబు లగును. భ్ 

సుధాకర ద్విత్వధి హెతువై శాస్త్ర నిశ్చితంబైన కాచాది నేతదోషము 

శశియందు నారోవింపం బడినయది యదికాదు; తద్విత్వధి హేతువై న 

తత్కరంబు న్వనత్వముచేతనేకాని చం|ద్రోవితముగాదని కొంద అీవకా. 
రంబున నౌపాధిక బహ్మ భేదంబుల నవలంబించి వేదాంతములను దద 

భేదబోధకముల నిర్వహింతురు; [బహ్మమునందు బద్ధముక్తాది భేదము 
N-25X . 
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నౌపాధికమే యనియు, నాత్మమిధోభేదమును నాత్మేశ్వుర భేదమును 

సీ పకారముననే యౌ పాధికమని స్వీకరించి యయ్యైక్యము స్వాభా 

ఏకమని చెప్పుదు; రుపాధులగు వైచిత్యము గలుగ (గా నాత్మయందు 

వైచ్చిత్య వేదము గలదు; శేష శషిత్వాదిరూపము వేదో క్తి వలన 

నుపవన్న మగుచునుండు; ముక్తియందైనచో నొకానొక భేదమును 

లేదని తలంచిరి కొందుజు. కొంద జుపాధివలన ద్రహ్మ స్యరూపంబు 

నందు భేదంబు లేదందుయు; మణియు, 6 

ఉను లా బ్రహ్మము శాతమౌ, మణి నిరంశంబా, నభేద్యంబు నౌ 

నన, భిన్నంబుగ( జేయ శక్యమగునే ? సాంశంబులొ భూరుహో 

ద్యనికాయంబులు భేద్యతం దగు! గుఠారాద్యంబులన్ ; వ్యోమభే 

ద నిమి తంబు ఘటాదికం బెటులనౌ6 ? దర్శి.ంపనట్టన్ ధరన్. 7 

నభము సాంశంబొ యెన్న(గ నిరంశంబొ సాం 

శంబైన యది నిదర్శనము గ్కా; 

చర్చుసేయంగ నిరంశంబ్లె న తద్విభే 

దమునందు వ్మిసంభ మమరి యున్నె !. 1. 

య|భంబరూపక మస్పర్శ మదవ్య ౪ 

మరయ భిన్నోపాధ్యవార్యశ క్షి / 

దగి భిన్న మగుచు నత త్యగిం దియముల 

చేగహింప(గరాద్ద; జిహ్వనాన 

శో తములను [గహింవంగ సూటి కాదు; 

కేవల మనోభిగమ్యమై కీలుకొనదు 
బహిరుపాధి మతంబు నభంబు దల౯ప6 

దద్విభేదంబు. జెప్ప( జితంబు గాదె: 8 

ఎంచ ననుమానశ క్తి గ్రహింతు రనిన,,,,.. 
వ్యా వహేతువు లేదు ఘటా. ద్యుపాధి 
భిన్నమున భంగపడుటకు భేదకాగ . . 

మంబు నైనను లేదు భూమండలమున... *-* ౨౨౨౭ 
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అటువంటి వచనంబు లరయ నొక్కాకచోట 

 సమయానుభాషణ సరణి. గల్గు; 

నాత్రైక్య నిశ్చయం బమరిన వెనుక భే 

దౌపాధికత్య వాక్య పన కి 

యు క్ర మాత్మాదై ఇతయు క్తి యిప్పుడు నుని 

' శ్చితముగా దిట విమర్శించి చూడ; 
నాయధిషానన మధ్యాసితో పాధి 

యదై త రంజితంబయె నిప్పు: 

డట్టు కావున నే త్రకాచాది దోష 

కలితచంద ద్వితీయ స్వకల్పనంబు 

బలెనె యాత్మ ద్వితీయతా (పావ్రిదోష 

మూల మనరాదు నిశృయమున నెణీింగి. 

సర్యభూత్తె క కర్తయు సర్యగుండు 

నర్వభూతాంతరాత్మయు నర్వకర్మ 

సంచయాధ్యక్షుండును నర్వసాక్షిచేత 

నిరుణు(డు కేవలు(డు సత్వనిధి విభుండు. 

అనిన నీ (శేష్టంబైన వాణీ యాత్మనిష్టులకు( 
. ఆఅ జా ట్ర 

| 

సర్వభూతంబులు జనియింపకున్న దె 

వుని కింత గూఢత దనరియున్నె ? 

నర్యభూతంబులు జనియింపకున్న న. 

రంవ్యా పత యును దత్సా మి కగునె ? 

సర్యభూతంబులు జనియింపకున్న ( ద 

దంతరాత్మత్వభాగ్యంబు గలదె ? 

సర్వభూతంబులు జనియింపకున్న సృ 

_ జాాది కర్మాధ్యక్తుండ గుట చనునె ? 

| ఖు సర్వభూతాది eae 

10) 

11 

దత్వగోచరంబు; 

12 

18 
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నని పరీక్షవాకు లాడకు; అట్టు గాకుండెనేని తత్సదంబు విమ్మట 

శు క్రియందు.( బుక్టైనని . పలుకంబడ దిటు. దేహాద్యచిద్వన్తువుల 

యందు నజ్జ భాంతిచెతం బలుకంబడిన యివి యుత్పన్నంబు, త్యం 

పదంబు దానియందు ననిన శబ్దవెది యవపగతంబు సేయండె; పదం 

బెక్క_డ వ్యుత్సన్నంబగు తద్వాచ్యుంబదె యనుట; శుతికి వ్యాకరణం 

బంగంబు; దానికి స్మ ర్తపాణిని; ఇతండు యుష్మదనస్మత్పదంబులచేత 

నవాచులనీయును “'శోతామాంతా'” యని వేదో క్త చేతనాన్యంబనందగు; 

చేతనుండు వేదో క్రిచేతను భిన్నంబగుటచేత నావస్తువునందు వై దికులు 

త్యమహమ్మని ముఖ్యవృ త్రిచేతం (బయోగింపుదురు; ఊద్దాలకుండు 

శ్వేత కేతుని నచిరశ్యునింగా నెజీంగి త'త్వం” పదంబులచేత నను 

వాదంబుచేనె; వానికి నచిద్యాచిత్యం బెక్కుడిది ? యయినను 

త్యం వదం బభిన్న ముఖ్య విజ్ఞాతుండై న జాతయందు వ్యుత్సన్నం 
బనిన నందువలన నేమియయ్యెడు ననిన: విను, మచిద్వి శేషంబునకు( 

ద త్తహానివలన జ్ఞాతృత్వంబులిదు; అచిద్వి శేషంబులెవ్వి కాన్సించు 

జ్ఞానశాలురై శ్ఞాతకు( ద్వంపద వాచ్య [ప్రమాణంబుచేత నామీ(ద దాని 

' చేతానాత్మానులక్ష్యంబుచెసి, వానికి నిక్క_డ నేకత్యబోధనంబునందు 

న్గూల సూక్మావన్థ సర్వ |పత్యద్భూతేశ్వ ర కత్వంబగును; తావన్మాతం 

సుననె చేవ బ హ్మైక్యంబు నంభవింపదు; అన్యస్థలంబున జీవ 

వరమాత్మలకు భేదంబు సేద్ధంబగు. 

శుతిః. “క్షరం (పధాన మమృతోఒక్షరః ? 
తరాత్మనా విశతే దేవమెకం, 

భోకా భోజ్యం _పెరితారం చమత్వా 

జుష్టన స్మాదమృతత్వమేతి.” = 

యనిన శ్రుతివలన సిద్ధంబగు; జీవబహ్మలు దేహ దేహివత్వంబుల 
చేతం (బసిద్ధిగాంచిరి; అంతర్యామి బాహ్మణాదులయందునది గావున 

1. |శుతీః; “తరం (పథాన మమృచశావ, వారవాః 

కరాత్మనావిళ ₹ చేవ ఏకం 

భో కా భోజ్యం (పేరితారం చమశ్వా 

బుమ్రైన్తత. న్రనామృతత్వ మేతి. (మూ) 
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జిదీశ్వరులకు భేదంబగు; నిష్బైనం గొందలణు సాధులకు స్వేశాభేద 

వాక్యంబులు తదావేశ తత్స్నెహ వికారంబులవలన నక్షరంబులగు 

నిశావేశంబుల వలన విరించాది ముఖంబులయందు నీశత్వసద్వాక్యం 

బులు. [గహావిష్టముఖంబునందు “సోం_ హమితి' వాక్యంబులుం బల 

సమ్మతంబులై న యవి ; అపాన్య స్నేహ వికృతివలన  స్వేశెక్య 

వాక్యంబులు సత్పురుషులకై క్యంబు దెల్పునని యీ వేదాంతంబు 

లొకానొకచోట భగవద్రేహారిత. రితతేహంబ్లె_ 'త్యమస్మీ'త్యాది భాష 

ణంబులయందు నెజింగించు నట్టుగాకుండిన శంభుత్వాభిపాయంబుచెత 

నీళుని “న ఇదం సర్వం సోహా మ్మనియును విశుత్వంబు చెప్ప, 

బడును; దీపత్తేజంబు గృహవ్యా ప్ర పంబె యున్నచో డాని. వెలుంగు 

గృహస్థిత [దవ్యంబును దద్భృహంబున, దేజోమయంబని చెప్పుదురు; 

తేజంబువోయిన వెనుక మందిరం" బంధకారావృతంబయిన నంధ 

' కారంబయని యందురు; ఇ తెఅంగున విశె ఇక్యోపనిషద్యాక్యంబులకు 

గతి గలిగియుండుటంజేసి యైక కవాకకంబు లకు. శుత్యెవికావగత మహ 

దాద్యచేత నై క్యవాక్యంబులకు ముఖ్యార్ధహీనత యెక్క_డిది 2? సమస్త 

చిదచిద్వస్తు. శరీరకుండై సర్వనామంబులుంగల యీశ్వరునియందు. 

నహంత్వ మిత్యాది పదంబులును ముఖ్యంబు లంతర్మామి బాహ్మణాదు 

లైన వారలశేష చిదచిద్వస్తు శరీరైక పరై.కత భేద శత్యవిరుద్దంబై. 

యంగీకరింపం దగినయది యని రిట్టు గావున చిదచిదిశ్వరులకు 

మిధోభేదం బుపనిషత్సిద్ధం బె వేదపారగులచేత . సంక రింప( దగిన 

యది. . [4 

స్వామీ: యిద్ధరనంతర 

మీమాంసా సంపవృత్తి మెజనిన విబుధుల్ 
తామసులై వాదింప(గ 

ep 

(వతి నిరూవిత యుష్మత్స ౧రూప రూప 

గుణకలాపంబుల నెతీంగికొనుట కేరి. 

తరము భవదీయ కరుణానుధాతరంగ 

మహిమ లేకున్న స్వామి: రమాకళత: = 16 
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సకల వేద పవ ర్రకు(డై న యట్టి వ 

ద్మజు(డంతవా(డ తామసము రాజ 

సమునై న యాత్మకల్పమునందు( ద త్త్వవి 

పర్యయంబంది (పాగ్భణితసా త్తి 

కవకాశిత నిజక ల్పంబునందు నా 

త్మోదీరితంబులై యున్న యాగ 

మాంత తాత్పర్య భూమ్యంతయుష్మత్పార 

గోక్తు లుల్రంఘించి యుక్తి తవ్వి 

సా త్ర్రికేతర తత్కల్ప నమయములను 

హరుని-దను నిందముఖ్యుల నా వరాత్మ 
యనుచు. బలికె. బురాణాళి; పరమ మూథు 

లైన యన్యులు పలుకుట యదిది యగునె? 

అక్క_టా ! యేమి సేయుదు రహహ బద్దు 

లైన జీవులు (తిగుణమాయం గలంగి 

తలంపుదురు పల్కుదురు చెష్టితము లొనర్తు 

రప్పుడు గుణానురూపంబులై_ చెలంగ. 

తత మహాజ్వర దోష సంతత్పులై న 

నరుల(టోలె నచిదృద్ధనరుల( బరమ 

కారుణికు(డై న ఘను. డనుకంప( [బోవ 

వలయు. దనదయ మిక్కిలి వాసి కక్క. 

కరుణం దనకు నెంతగలిగిన బద్ధుండు 

బద్ధుడై నవాని బంధ ముడుగ 

నేయలేదు చర్చసేయ నశక్తుని 
కరుణ నిష్పలంబుగాదె జగతి. 

ఇ అవులై వరన్సహ్మనుల ముక్తులు 
నిత్యులెన్న నిత్య నిర్మలాత్ము 

లిద్ధమతులు యతులు హయ్యప్రతిభ టు లి 

చెంచ వారిచేత నేమియగును +? 

391 
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18 

19 
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అఖిలహేయ (పతిభటత్వంబు నీసొమ్ము “తమేవ విధి" త్వాది “మృత్యు 

మేతి” త్యాది వేదవాక్యంబ విద్యావిషయభూతుండ నిన్ను నేహేయ 

[పతిభటునింగా( బలికె నవివేక్కగస్త స్తంబె న లోక|తయంబు నిలు 

పుము. యుష్మత త్వ విద్యాసుధచేత జీవులం (టోవవే దయావయోధిః: 

యని శ్రుతి స స్మతులచెత నీ తత్తగంబు సత్త్వ (పకల్పితులైన 

యు త్రములు విశ్వసింపుదురు; రాజసులు తామసులు (పత్యశానుమా 

నంబులచే. గాని విశ్వుసింపరు; త తృత్యషానుమానంబు (పకారంబు 

స్పుటంబుగా సీ వెజుంగుదువు. ఆ పకారంబునకు యత్నంబుచెసి 

బద్ధుల రక్షింపవే పరవ్యోమ నాయకా !: మహాఛుజా | లల 

సాధు లెవ్యరు ధ్యాన గోచరముగాంగ 

నిన్ను బురుషో త్రముని( జూడ నియతి. గోరి 

మీజుదురు వారు దృక్పమున్మిలనమున 

నైన నిను. జూడ. గోరుదు రాదిపురుష : విల 

ఎన్న (డు నిన్ను, బసన్నవదను( గర్జాయతలోచను, విశాల ఫాలన్య 

స్తోర్వుతిలకుం గేశవుం గేశపాశకించిన్నట త్పారిజాత మాలికాలం 
కారు, ననేక కోటినూర్య |పతీకాశ కిరీటా శ్రితమ స్తకు, నుభూనాసా 
విలాసు6, జారు [శుతిస్పుర న్మకరకుండలు, కోభనో త్తనోళ్టు, శుచిస్నితు, 

సుకపోలు, నరుణాధరు, నుదంతు, నురుచిర చుబుకవదేజ, ను|భూ 
భంగ గమ్యా|శితోదయు, నుగీవు, సూన్నతనస్క_ంధు, జానాంాయత 

చతుర్చుజు, నుపాళణి, స్వంగుళి, సునఖరు, సుుపకోష్టు, నుభూషణు, 

సువిశాలోన్నతొ రస్కు, కుద్ద శ్రీవత్సలాంఛను, శ్ర భూనీళాంక 

సంయోగు, నువివనన్వనులేపన స్ఫురన్మణి స్తను, రాజత్కాస్తుభ వన 

మాలికాకోభితు, నాభివపద్మాయతస్పార నానాహార విభూషణు, సురోమ 

రాజి సువశీసుపల్టవ తలోదరు, సుహేమాంబర సంభన్న . జఘనోరు 

కటినలు, నుజాను జంఘాగుల్భపాణి పాదాంగుళు, ్రీమత్పద 
జ్యోత్స్నా ధ్వస్తాజాన తమనస్సమాహు, నానందమయమంటవ నాగభోగా 

సనాసీను, నునందనంద (ప్రముఖ సురపారిషద సేవితు, దివ్యచామర 

వాతేషద్ధూత యజ్ఞోపఏతు, నుతరీయ పరివషచ్చన్న _భూషామణి 

దీధితిము క బహ్మేంద రు[దాద్యమర పరివృతు(, |దిపన్నాత్మాను 
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హా వ ఇ, "శ న రా ~; క రూవార్థ్మపద స్మరావలోకను మా కన్ను లు దెరచి చూడంగలిగెడు నని 

కోరిన మమ్ము ననుగహింవవె యని సన లో 

దులు విన్నవించిన 

(బసన్నా ననుండై సాషాత ) త ఏ|గహుండై భగవంతుం డిట్టనియె న శ్ 
కం 

cy 

Od rem Ms Nm నం a అ మం అగతొటులలు అయాయొె ముదు అటుపై కు దః 

TO ఇట గరా ద (ప్రథత వేదాంత తాతృర్య మహానిథ్ 
| ఇ త 1% TN tyme న్న సిదాంజనములై పసెద్లిం గాంచి, 
ధీ య. ఫ్ 

వరసా మజన సతఇవాక g మిలిజ్రాత ౧ 

Cn 
ad 4 Wom ME MWR 
శెషతాకారులె గిరి పటాంచి, 

a) ర 

తనరు భవదీయ నూ స శి సుధారన | 

వాహముల+ దృవ్ర్తి( బొందితి వా OAS 

నో మహాయోగివరులార! యుత్సవంబు 

లయ్యె సంతోషమందితి నా త్మలోన. 25 

అని మెచ్చి మణియు నిట్రనియె: 26 

అన్మ|త్సయోజనం బఖిలలోకాభి ర 

తణమొ; మీరలు నథ్రైకాంగ ( బలి... 

తిది; యెవ్వరెని సద్ద్వ్బృత్తి స్వార్థారంభ 

రహితులై మణి పదార పయోజ 

నాన క్తి( బొరలుదు రట్టి జనులను మ 

దాప్తుల( బోషింతు ననుదినంబు; 

స్వార్థవరళ. మన్యార్థెక విరతియు( 

బూనిన జడుల దుర్చుద్ధి జడుల 

నరయ లోకహి తార్థంబు నన్మదభిమ 

తార్గమునుగా(గ నేడు మద।గసీమ 

నిగహానుగహ కమ నిపుణులై న 

ఘనులు మిరిట్టు పలికితి రనఘులార। బి 
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అగ బల్కు టయ మే జగంబుల నెవం రిం 
Me లు 

ంధ్యల మత్సమవపమునందు నుండి వధింతురా 

వెదుల నుద్దరింతు6 (బసన్నశ క్రి కిని వాది సం 

సారవేదుల( జేయ సీనుతి సంన్మరించెద రేనియున్. బప 

గ క 

ఒక 

కార ; భళి! మదీయతానునంధాన ను 

ఖాబ్లీ విహరణ్ ొత్సుకాత్ములై న 

మిమ్ము [బోచుపెంత మీ రాత్మవేదితు 

లన్మదర్థ పూర్ణులెన ఘనులు, 29 

క (బహ్మాం ండంబులో నున్న బీవులకు నెన్న యెన్ని మిధోవాదంబులయ్యెః 

వరత త "౦బ న నాయందు వారలకు చి తో(ెః వేదాంత వాక్యంబు 
ల టా 

అన్మ[త్పకాశంబులై  కలిగియుండ విరుద్ధ వాదోదయం బేమివలన 

నయ్యెః మద్భక్తులలో నొకటి తక్క_( దక్కిన యది తత్త _విప్రవంబు 
5) = శక ర 

సేయ నెయ్యది సమర్థంబు దాని దండించెద నెటింగింపుడు; మికు. 

.బెళున్యదోషంబు (పావింపదని భగవంతుం డానతి యిచ్చిన. 90 

తచ్చంకా ర్ల బహు కియ 

లచ్చిన్న బహు పకారులగు కాలాదుల్ 

తచ్చ క్తులయుతకోట్య 

రగ్రాచ్చవి యగు విభున కెర(గ౧ి కరములు మోడ్చెన్. పై] 

మోడ్చి యిట్టని విన్నవించి: “దేవదేవా! యువనిషదత ర్కా్యానం ఖ్యేయ 

శ క్రి: యహేయానంత సుఖ చిత్సరూవ : యపార సద్గుణ : 

యనాద్యంత సంశుద్ద పరమవ్యోమ పదాలయ : చతుర్విధ చతు 

ర్యూ్టహ : (బ్రనిశేషవ్యజితాఖిల : యష్షదిగీశ్వరాకార : తల్టొకావృత: 

సర పద : శంఖచ | క్రగదాంభోజ మునలాసిధను క్రీగ ర్విత దివ్యరూప : 

లోకావృత సమాశయ ! యనాదినిధనా £' యనంత శక్తులును శుభ 

విగహులునైన కుముదాదులచేతను ననాది సురశ్వరులై న యిం|దాదుల 

చెతను, ననాదకంతానంత వర బహ్మ లోక సుఖాబ్దులె న నిత్యులచేతను 

నిత్యమును సెవింపం బడువాండవు; నిర్వ్వంద్వనిష్ట నిర్వాణ : లోక 

పాలక ! సర్వజ్ఞ ! సత్యనంక ల్ప ! సతె కశ ఇర య్. యఖిలేశ్వుర | 

చేనానాయక భుజలీలాధి గతోపితై శ్వర్య సాగర : య్యపయత్న (శుతా 
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కా షన జ XAT మెం + సం, త ౧) నాది కాల పకృతి సతి్మయ దయాదతాగ్ని పురుష |! కర్మన్య్వాతంత్య ! 

జ శ: తి జ ఒ అటి గా ఇ 
నామా నమనుభంఃం హృషికే రశ నమస్తుభ్యం జగిత్చత te దచిదంసు 

—_ a శే రీ జలాన్ 

oh SIAR SES చ ప్ర 0౧ శ్రా గదషనకా? రు పాయ చ| ౩బే సమస్తుఖ క మ్మని కాల|[ప ఏఎకృత్యాత్మాద్భ క క్యాద్యధి షి 
ms (తో స ఖో /్ | గ్ర ' దేవతలు విన్న పంబు సయ భగవంతుండు [3 వసను? 0డె యుట్టనియె : 2 

ran (A NI 

నిత్యదేవతలార , నిక్కం బెటింగింవు( 

డీ బదదేహుల ఆందువలన. 

గాదె కలికాలమునకు ము] గాలుషమునకు. లలి 

ఆది యెట్టయ్యె 

సనకాదులకు న స్వజ్ఞాన ధార్ధ్యంబు గలుగ నానతియిచ్చిన మాయా [పకృతి 

దేవత యీశ్వర కలిత మని తెలిసి, కృతనతియై యిట్టని విన్న వించె. 84 

వెజవక చెవ్పండని సర్గ విద్యా సధివతీయగు (శ్రీపతి 

అవధారు దేవ: నన్నాకాలశక్తి ని 

యోగింప బహువిధోద్యోగ లీల, 

బరిణమింపుచునుండు( బరిణమింపుచునుండ 6. 

గల కాలశ క్రి యేగతిం దలంచు 

నది భవదాజ్ఞగా నౌదల దాల్నినే 

సనీయవస్థం జరింతు సీవిధమున 

నగు నవన్ధయుం ద్వదియత్వంబునకు మెర 

యే నేండు మత్స్వభావానురూప 

తత్వ్వవిప్త వ వమున దత్కలికాలమునకది. 

యల మైయునికి కాలోచితాచరణము 
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మగుచు నను నుఖ మొందించు నాత్మగర్భ 

శ చెతను లెన “దుర్మోహదుష్ట 

కర్ములను న్వవిలాన వికాన పరుల, 
టు 

జది యట్ట | వన రోదింవ( జేయుదాన 

నఖిలజగతి సీవెజటుంగని యదియు(గలదె ? 85 

పూరకాముండవె శ్రీభూనీళామనోహరుండవగు నిన్ను నేను 
ణు 

వినోదింవం జేసెద; వీలచేతం జూచితి నీవె స్వాభావానవధికా వభావుండ 

న సంథత్రావము కలిగి భవర్తిలారసోచితనై దేహేం (దియ 

నః పాణాద్యవస్థారూవ వి, కియ నగు నన్నుంజూచినవారై సంనం 

a a J, EA GJ ర్న ర్న 
3» 

దవిటులుంబలె జూచి కామార్తులై తముం 

ూనింగా దానిం దలంచినవారై త దాజభ్బత్ఫ్యుల 

చేతం బలె చురా రబ సారోలిక డండంబులను దద్భృత్యులై న భూపాల 

త నధోగతులం బొందుదురు; దెవమద్గర్భస్థాత్ములకు 

)సంభావావివేకితయిది మొదలై నయది; ఆయవివకిత యనా నాది భమ 

అ; ముశురాః ఇది గాన వీరికి నిందు. వి భాంతి నాచేతంజేయం 

దు; ఆత్మశ్వరా: నీ లీలా రసోదయమునందు నేనేమి సేయుదాన 

దర్ధనైన యననకపకారములను యత్నము. 'సేయందమము 

రజము సత్ర్త్యముననియెడు మూడు గుణంబులు స్పురించును; తదు 

శజొోదయమా తము చె చెత మద్గర్భస్టాత్మ బుద్దులందు గర్మఫలోదయంబు 
షి ౮. 

లైన వివిధ భావంబులు పుట్టుచు చున్నయవి. 96 
Ep) 

య న్ 

ae 
ల్ eb 

ఏ ననాది నెంచ నీ బీవులును నాదు 

లన్వయమున నాది యరయ మద్దు 

ణాతత।| వక ల్పితై త త్తిరోధాన 

మును ననాది వేదములు గణించు. .. 37 

కావున. _ శి8 
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& 
(0. 

తే. గీ. 

నారదీియపురాణము 

చర్చ'సేయ ననాది నిజన్వరూవ 
(4 (1 

సునతిరోధాన మంది పతనులు నేడు 

విశుతంబుగ స్వోచిత వృత్తి దెలిసి 

వెలయ కతిమూఢులై యుండు వికియతను. 

మర్గుణో[దేక నమ్మగత కించిదు 

విజ్ఞానమునకు సద్య త్తి నుద్బోగించి 

తత త్యనిశ్చయోదయమునంద 
అలీ [హూ 

శకులె కామదో షమున(దద్యస్తువు 
అణాలు మల అజం wren 

వభాప్తేయమై *పోరు 
సత ౧సిది భవ|త్సన క్షం జెంది 

మనసదాగమములు సనముత్ఫ_ంఠ టవివి 

నిజనిజేతర త తంముల్ నిఖిలములు నె 
Rew) 

తింగికొందురు చేతనుల్ నంగతముగ. 

అది కావున నోదేవా 

త్యదీయులై నట్టి నిఖిల తను భృత్తులకున్ 

మదుదీర్ణ వృత్తి. దలచిన ' 

యది యుపకారంబె కాక యవకారంబే?' 

నేడు ముక్తునినేని నిత్యునినేని నే 
నాత్మనా భావించి యాభవాంధ 

కూవంబులో (బడ( గుమ్మితినేని యా 

యవరాధము వహింతు; నట్ట సేయ 

చివీతా విర్భూత రూపాత్మ సంభాద 

నమునకు శకి లెశమును లేదు; 

నాకు నభివ్యక్త మై కనుపట్టిన 

యనలంబు గప్పునె యరణి గాన: 

సోరుచు. 
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తే.గీ, యుష్మదాణ్ఞా వఏలంఘన వ్యు త్కమములు 

కలిగనా యవి దండించి కావు; కుద్ధి( 

జెందెద నటంచు. దననిజనీల లమెల్ల 

విన్న వించుచు మజియు నవ్వ్యిభున కనియె. 42) 

వ. నీ వడిగిన పరం విదియును నొకవీల గాని నీకు నజ్ఞత లేదు; సరా 

జ్ఞుండు సర్వవే త యునని యాగమాంతంబులు పలికిన. బరవస్తువ 

వగుస్వాభావిక జ్ఞాననిధివైన సీక్రు నజ్ఞానం బెక్కడి డిది? కృతయుగం 

బున(దత ౩ విధిప్టవం ంబు యుక్త ంబు గాదది స్థిరం బయ్యు నేని దాసి 

యందు(దద్దోష వృద్ధి రత్త బుద్ధిక్షయోచితంబు. 48 

మ. చనవే రోగము లొక గ-ాయౌషధమునన్ సస్పక్షయ (పాప్తియో 

జనపంకాంబు కళంకముల్ కతర ఏజవ్యా వీచే( బాయవే 

ఘనస సనత్యోదయ మైన, దూలదె తమోగ 1ర్వంబు తద్యృద్ది త్ర 

త 1నిటోధక్షయ పే వాతు వె మెఅయదే త త్తత్ క్షయావస్థలన్ . bh 4 

మ. వరమాత్మా: హరి! మీ యనుగహమునం బద్మాననుండందె న 
త్యురున త్ర ఇంటు తదియశ క్రి మిము( దా నుల్లంబులో నిల్పి త 

త్సరు(డైె సత్య వివృద్ధిర్రై తగ నివృద్దం బె బెన సత్యంబునన్ 

స్థిర విజ్ఞానుల( గాంచె నంత సనకాది శేష్టులన్ 7 జ్యేఘలన్. 45 

మహా(నగ్గర ఫా 

సనకాదుల్ శుద్ధసత్తు ౧ల్ శమకలితులు యుష్మత్పదధ్యాననిష్టుల్ 

మనసాజ్ఞాయి 'పబుద్ధుల్ మననఘనులు యుష్మత్పదాంభో జభక్త్యా 

(గనమ।గుల్ నిన్ను నిభ క్రి కిజనుల గరిమం గాంచి సౌఖ్యంబు నోందం 

గనియాసర్వాత్మలున్ దుఃఖమున( గనల భూఖండముం జూచియంతన్ . 

వ. వారలు నిస్తే యనుభవంబు నొందవలయు నని యీఖభూమిం జరింపుచు 

నందజికిని సాంఖ్యంబగుంగాక యని యజ్ఞానరోగోవళశమనంబగు 

త్వదీయజ్ఞానభేష జంబు భవరొ గుల కెల్ల నొనంగి రందు( గొంద అధి 

కులె కలంగిరి మణియును. 47 

ఉ. కాకముల ట్రనహ్యములు గాక కువాదము లాచరింప నీ 

లోకము లాకులంబులయి లోలతనుండు మనోహర ధ్వనిన్ 

గోకిల పాకముల్ పలుకు కోపున(6 బల్కుదు రాగమాంతు లా 

పాక మెజుంగలేక6 బెడ బాగుల( జూచిరి దాహ్యు లఅందటబున్. ' "48 
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ధర్మాఖిమూస దేవతలు, ఆత్మపృ క్రి పకారము( దెలు,ట oo న 

నాకును వెదాంత నుచికిత త్పకుల వలన దోషరహితులుగా, గలరు, ఒక 

ముహూ ర్తంబు సహింపుండని కాలాభిమాన దేవత పల్కి న సస్మె తాన 

నుండె ధర్మా శ్రధర్మాభిమానదెవతలం జూచిన వారలు (పణ మిల్లి యాత్మ 

పృ త్రివకా కారం బిట్టని విన్న వించి రప్పుడు మాకు సాకి యనంత శాఖ 

చదాభిమా మానము గల్గిన నీత్యదేవత. క నిత్య దేవత పల్కినపల్కు_ 

కించరాదు; నిరామయ మెనది; మానడకలకిది సాక్షి యగుట స్వభావ 

5 దేవత యాజన్మసిద్ద తత జా నాబ్ది మానస యెనది; పరమార్ధయై 

మ్మగయై యవ్యభిచారియే యున్న భవత్సాద భ భక్తి గలుగుటచెత సత్య 

సుఖ బందియన్నయది;యటువంటి దేవతత్వత్పాదవద్మ గాదో ది కభ కి 

సుధాంబుధి యందు నుప్పొంగి భ వత్సాభాగ్యామృత సాగరము సొచ్చి 

య|పాకృతానంత కల్యాణచితుఎ ఖ మనుభవింపుచు నిత్యులనుముక్తులం 

జూచుచు |బమోదించినయదియె బద్దులను దెవత  "కటాక్షింపని 

చందంబున! దానును నిరీక్షింపక యనాది [తిగుణానా త్మాచ్భాదితాజాన 

చిదృలము వలన దేవ నర తిర్భక్లావర | పభేదదేహంబులు వహించిన 
దధి ౪ 

వారలం జూచి కరుణగలిగి వారికింగా నిట్లనియె : స్వామి : ఈయాత్మ 

లకు దేవతోద్దశ విర హితమైన యీకర్మము హితము విశుద్దోవదెళాది 

దేశ పాపోచితాంగక మై సత్కులోచితమైన యీకర్మంబు పొకృతంబు 

వైకృతంబునై రెండు తెఅంగులయ్యె నవి వర్థాశమ వయోవస్థావేశాది 

పవిభావిక మె తపోదాన వూర్త ంబులచే( జేయంబడెనేని (శయన్సునిచ్చు; 

నుతానుక్షణ ధ్వంసియైన నెనీస్వస్టి తీక్షణమునందె చోదిత మె యుద్దేశ్య 

దేవతను (బనన్న' గావించిన తత్సలము నధికారికి “నివింప( గలదు; 

ఆ దేవతవేరు మజొక వస్తువ యెందు. (బయోగించెనేని తచ్చ్భబ్దవాచ్య 
యైన దేవత "యాయర్ధమ ఏయ్యెడిది సిద్ధము; తానెణుంగనియంత మాత 

ముననె యీ దేవతకు నజ్ఞానంబులేదు ; హవిరావ్మిగహణ దేవతా 

వాచకంబులైన కబ్దములచేత( జెప్ప(బడిన దేవత జ్ఞానము గలదియై' 

తనుం బూజించెడిపారికొజకు తత్పూజ భ్ క్రివనన్నయె వభమునిచ్చు; 

నజ్ఞులు తఅచుగా( (బయోగించిన మ్యాతంబున నది వానికి నర్ధంబు 

గాదు; మతి యేమికయన, దత్త ఏజ్టులెనవారు టోధించిన నెణుంగంబడు; 

నిటువలెం గాకుండెనెస్ యతి|పనంగంబా; నది *యెట్టన: నజ్జులెనవారు 
పెద్కు-మాయి లహంపదము దెహంబునందు. యోగించినే 'యంత 

కటాతించని; 6, నిప్పించ; 

యార్థ. 6. యంచు; 9. యెట్లంగే; 
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మా,తమున దానికి నది యర్థ బుగాదు; మజియేమి “యన చేతనుం { 

డందేయరంబు నర్ధతత్వాల్ చ నచిత నటువలె నహంవద. వాచ్య 
థి 

పదవాక్య నిర్భయ వగ 

నిటువలెంగా౮ నాత్మానాత్మా సమస్త వస్త ృంతరాత్మవైన నీక్ర( దత్త 

చ్చతుర్ధంత పదోద్దేశ్యత్యంబు తెలివివడును శుత్యంతాలోచన చేత్రన 

తెలిసి యీ యగ్నీ ందాది పద్ దోదెశ్యదెవతాక మభాధిద ముందజ 

కియలు వలె ను; ఎవుండెవ్వని నుద్దేశించి యేత ద్రవ్యంబు నిచ్చును 

వా(డు వాసి వలన, దృద్ధవ్యర్యాగ సదృశ ఫలమందు నన్యుని వలన 

లేదటన్నను తృర్గ్షనయో 4 వేదవాక్యంబు భూతింబొందింపు చున్నయది 

యని యీ యజ్ఞంబునందు నాయికయెన యుద్దె శ దేవత యాగఫల 

పదయని లిజ్యాదులు ధాత్వర్థ కార్యంబుచేత దృథాన్యయములై 
yn 

లోకంబున వేదంబున( బరుని బోధింవ 'కయములై ముఖ్యార్థ సంకట 

మై నప్పుడ ముఖ్యవృ త్తి చెత. న్యార్థవరంబులగును; భావార్థ వశ్య 

కార్యత్య బి బోధనంబునందు నంకట మేమి కాలాంతర వల పా ప్రి 

కొణరై దేవత పూటయె కల్పింపం బడియిను; తిలియంబడిన వహ్న్యాది 

దేవతలు మాయచేత బంధంబు నొందెనా ఫల్మపదానా స్వతంత్ర 

లయ్యెనేని త్వదావెశంబున నా ఫలంబు వినుసమర్భలౌ చున్నయవి; 

యంగవేది వయెన పాణిని యజిధాతువును దేవపూజ యందు వధించెను; 

రాజవూడా ఫలంబు రాజుంబలెను దీకయెన దేవత యర్థికొజికు 

అ 

స్వపూజా ఫల 'మీయంగలదు; రాజపూజచేత( గాలాంతర ఫల వద మైన 

ధర్మంబు గలదాయని యన, లేదు; జనకాజ్ఞన్వకీయులను రక్షింప 

గలయది యని స్మరించి యౌ (వకారంబున' నేకాలాంతరంబున 

దెవుండు స్వసెవియైన యర్ధికొజకు ఫలంబు నిచ్చును; కర్మమే 

ఫల, వదంబుగా; దట్లు కాకుండినేని యరాజక దేశంబు నందు స్వైరా 

న్వైరవివారులై నవారికి నాస్వైరా స్వైర విహారంబులే దుఃఖకరంబు 

లీవలయు నవి యిచ్చట భూమియందు లేదనియెడు నీ యభ్శిపా 
యంబు గలదియె వేదాభిమాన దేవత భవత్పూజారూపమైన కర్మ 

మ్మగంబునం జెప్పెను; కర్మమె ఫల[పదంబు గాదనియుం బలికెను; 

దెవతయె క కర్మఫల (పదగాదనియును బలికెను; వె వై వరీత్యంబున( గర్మ 

 కాండమె దేవత నొకానొక దిక్కున నా దేవతయె ఫల|పదయని 

చెప్పును; తద్దేవత్ క్రమైన వేదాధిమాన దేవతాభి పాయంబు తండి 

వలన విసి శుకుండిట్టనియ. 49 

10. 
అల ఊట 

యంే. 11. మువు. కేవీ, మియ్యం గలదు. 



pm 

తే. గీ. 

నారదీయ పురాణము 401 

మదిలోన వేదాభిమాన దేవతకు ని 

యాకూత మిట్టుండ నందు ద్విజులు 

వైమనన్యమునంద వచ్చు నేరీతిని 

వెదో క కర్మముల్ వివిధములయి 

యమర విశె ఏక వస్త్యంతరాత్మకు(డెన 

విష్ణువునకు వీతివెలయం( జేయు; 

నాతండె కర్మఫలాదు లీనేర్చువా( 

డనిరి కొందణు; కొంద అతని. గొల్చి 

యలమఘుమతులకు నిట్టు కాదనిరి; కొంద 

జాత్మపక్షాను గుణము లౌనట్టి నయము 

లాడి; రొక కొంద జిట్టు కార్యాన్వయంబిె 

యనిరి సిద్ధాన్వయంబు గాదనుచు (బబమసి. = 50 

ఇట్లు లోకానుసారంబున వేదంబునందేని యర్ధం బెవ్వ రెజుంగుదురు? 

వారికి నాగమంబు కేవల సిద్ధమెన దానిని బోధించు ననియెడు 
వాక్యం బెక్కడిది? 'గామాని యెత్యాది వా క్యెష్ట గవానయ నాదుల 

చేత నన్న్వితార్థంబులు బోధించు నీ వాక్యంబు పదంబుల నీలోకంబునం 

గల దిదిగాన వేదంబునందేనియు( గార్యాన్వయంబు దాసి కించితే, ని 

.యన్యవదంబులకు స్వార్థనిష్టత్వంబు లేదనుట నిశ్చయ మందు 

మం|తార్థవాదములకుం బలె నుపనిషత్తులకును గార్యాన్వితార్థ 

నిష్టత్వంబు గాని సార్ధక 13న్సివ్షత్వంబు లేదు; మత్కార్యంబు 

యాగాదికంబు గాని యపాన్తి గాని యచితంబగు నుపాస్తి బుద్ధులకు 
యదార్భత్వనియమ మనియెడు నదియును లేదు; యోషిదగ్నియాది 

వాక్యవాక్యంబులకుంబలె నుపనిషత్తులకు యధా[పతీత సిద్ధార్థ 

1“నిష్టత్వమును నియతంబు గాన వేదాంత మీమాంసారంభము ను 7 గాక 

పోవు నిటుగాన బుధుండు త ద్వాక్యంబు(. 1బమాణంబు చేసి యవ్వని 

టోధించు న్పిట్టని యుండయగా దెవత “యును [దవ్యముంబలె( గార్య శేష 

త్యముంటొందునని కార్యమే కామజనంబులకు నిష్టమైన ఫలం బిచ్చు; 

నందు క్షణధ్వంసియైన కార్యంబు కాలాద్యంతర భావియెన ఫలంబు 

18. 

156. 
NT ఆ శ 

నిషత్వంబు 14. నిషత్వమున్నునియతంబు i 
ల 

. 

న్ను 16. నిట్లనుండంగా 17. న్ను ce 
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సీను సమర్థంబుగా దస్థిరంబుగాదు స్థిరంబుగా విధిచేత నిశ్చయింపం 
బడియె నిది మొదలుగా( గల దాని నెవ్వరు పల్కుదురు వారు జై మిని 

మతానుగులు; మజి' యేమే యనియును వలుకుదురు వారు జైమిని 

మతస్థులు. ఆ వేద పవర్తకుండైన యా జైమినిముని వేదాభిమాన 
దేవతా కూత విపరీతమైన యీ మత చుట్టు చేసెను? వైదెక *ఖరుండవై 

నయోతం|తీ యవన్యాయత మో భాస్కర నునయో క 

న సంశ యందు దెవ్వం జేయుమని కుమారుడైన శుకుండు వలి 

(ప్రశ్న భాషణంబుల. గన్నులు వికసించి వేదాభఖిమాన దేవతా కూత 

కక వ్యాసుం డిట్లనియె. 

వత్సా! యౌ దుర్యాదృగ్వాది జన్మనిమిత్తంబు నీ వెణీంగి 

యును దద్వాక్యంబులకు కుడ నయార్థిత్వ (సిద్ది కొజరకు నడిగితివి, 

విను; మిటువలె వాదించు వాదులం బూర్వంబునేందు నంది కెళ౧రుని 

చేత శపీింవం బడిన దేవద్వేషులు భూమియందుం బెక. = డు నిర్భా 

గ్యదింజులై కుమేధన్సు మలై పుట్టి యయధాభిదైక దేశలేశులై త్రో (చినట్లు 

వెదార్థ నిర్ణ యమునందు నింతయనియెడు వరిమితి నివేదనంబునందు 
నింతయన్న పరిమితిని, కూపకూర్మ నమానాఖిమానులై వేదాంత 

సాగరంబుల ననంఖే గయంబులంగా నెణుంగక దేవమాయామోహితులై 

.. య శేయను+ 

తలంచిరి; సమస్త పేదంబులును గార్యపర మె కావలయునని తన్న 

యంబునం బలికి వేదంబునందును బదవాచ్యబుద్దిలోక వ్యుత్పత్తి 

మూలమెనదియె, కార్యానన్విత సిద్ధార్థ విషయమై లోకంబునందు( 

సంగతి లేదు. మజియేమి్యయన: కార్యాన్వితంబై న కార్యమునం 

3 జాద్యన్యతమాభిధ యగు నటుగాన మంతార్థ వాదంబులకును 

గార్యాన్వి తార్థత యనియెడు హే తువువలన సమస్త వేదంబులును 

గార్యవరంబు; (శేయన్సు ను గార్భదర పు. శతితాత్పర్య గోచరమైన 

సం దానికంటె. మణియొకటికాదు; కామ్యార్థంబు నందుసు 

గార్యాన్న మై మెన స్వర్గాది సంజ్ఞత ఫలమెది గలదది యానుషంగిక ఫల; 
పే ర 

మిష్టమైన దాసి, నిచ్చుచున్న వ వభువై వెన రాజుంబలె మాకు( గార్యమె 

(పధానంబు; 1దవ్యంబుబలె( గార్యంబు గూర్చి దేవతలు 1పధానం 

బులుగారు; వారలకు భోకృత్యముిిను యాగ (| వనన్నత్యమునుో యాగ 
మ ఛం 

ఫలదాయకత్వముోను వేద నివేదదూషకులు చెప్పుదు;  రింతియెకాదు 

కాదా 

90. 

లి, 
N-26x 

'యేమేయని యున్ను; 19. (పశ్నభాషణంబులు; 

పరిమితినిన్ని ;.... ఎ. విషం “యంపేను; 

న్ను; సం అలికి. ను... లీ. న్ను; 
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చిదచిదూవ విశ నియామకుండై న వా(డును లేదా తనయందు నను 

ప్పతంబై న దత్యక్షంబుగాని యనుమానంబుగాని లేదు; ్రుతికి( 

ర 
2 ్ఞనన్యిత సిద్ధార్థంబునందు( (బామాణ్యంబులే దిది గనుక నర్వే 

నిరు రుసియందు నేమియను [బమాణంబుగా దనిరి; వేదాద్యభాగ 

తాత్పర్య ర్యన్యాయ సూచకుండై న న జై మినిముని యభి పాయంబు నెజుం 

గని దుర్చుద్దులు నంది కేశ ర శాపాను రూపకేవల కర్ములై రి; వారల్ప 

బుద్దులెన బాహ్మణులును వారిని వైదికులంగా( దలంచి వతివదంబున 

నంధలగ్నాంగులుంబలె నవలంబించి కర్మలగ్నులగుదురు; పవుతా: 

వారి బుద్ధిమాంద్యంబు' దెలిసి దేవతలు యాత యామంబులగు 

కర్మంబులు చేసి దుఃఖపడుచున్న వారికిట్టని దుఃఖమందుదు రగ 

జన్ములె న యీద్విజులకు బుద్దిమాంద్య మయ్యె; నాశ్చర్యం బెవ్యరు 

సా 

అల్ల 
లి 

7 

( టే ర 

స ఎ. 

వేదకృత్స్న తాత్పర్యంబునందె తలంచిరి, కార్యమా[త పరత్వ 

మయ్యెనేని కృతికి నెట్టు నమ్మతమై సిద్ధించెడిని ? (వయోజన పదార్థావ 

బోధ కత్యంబీ శతిక సమ్మతంబు “విచారించుచుండ సుఖమే లోక 

ములయందు( బురుషార్థమై' సమ్మతమగు దుఃఖహాని యయ్యెనేని 

జనులచేతం దనయంతనె యంగీకరింప6 బడదు; దుఃథానువృ త్తి 

యందు దుఃఖం బనుభదింద నిష్టంబుగాని యది యని తనయంతనె 

దుఃఖహాని పురుషార్థంబు గాదు. స్య సుఖమైన తనయంతనె పురుషార్థమై 

తగు; నీ (పకారంబునను. సుఖవురుషులచేతం బార్జింవంబడునని 

దానికి( బురుషార్థత్వంబు యు కంబు; ఇతరంబున2ోకై నచో లేదు. 

దానికి( బారంపర్యంబు చేతగాని సాక్లాత్తు గాని పురుషార్థిత్వ మా'పే 

శీత మని పురుషార్థ మగుటచేత మితమని యుండ(గా నిటువలె( 

బారంవర్యముచేత( గాని సాక్షాత్తు గాని పురుషార్థమై సమ్మతంబు గాని 

యా కార్యంబు తనంతటనే పురుషార్థ మెట్టగు? ఎవ్వరికి, గేవల 

కర్మమే (శేయం 27ర్టన్సను; నుఖంబును శేయంబుగాదు; "తద్దేతువును 

_శేయంబుగాదు; దుఃఖవిలయంబును (శేయంబు గాదు. వారు 'దుర్భగు 

లెవ్వరికి నర్వకార్యంబులు న శేయః [పతిపాదకత్వ సుఖ |బహ్మ 

వన కి కి కొఅకగును వారలె నుభగులు బుధులు; ఏమి చేయుదుము; 

పర బహ్మంబై న విష్ణు వెవంరికిం [బనన్ను ండగుచున్న వా( డా పాణి 

విశేషంబులు. దయచేతను బుద్దు లెవ్వరు తన్నిర్త తుక కారుణ్య విష 

యలు గాని పారికి బుద్ధులు “న్ఫురింవవు: లోకములు న్నెజుంగరు. 
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వేదార్థంి క లుయిన మిక్కిలియు న్నాజణుంగరు; సర్వ శబ్దంబులకును 

లోకంబులయందు. గార్యాన్వితార్థత గల దాలిజుదికంపునకు లౌకి 

కంబునందు( గార్యాస్వితార్థత్వంబు లేదు గాని లౌకిక మైన “గామాన 

యేతి వాక్యంబునం దానయము కార్యంబుగా దాపద మమిటిచేత( 

గార్యాన్వితార్థ మయ్యెడి, నెకవాక్యంబు నందు గార్యద్వయంబు 

లేదే - కార్యద్యయంబు చెత నా పదంబులకు నన్యోన్యాన్వయం 

బయ్యెడి; తత్పదంబులకును గార్యాన్వితార్థత యయ్యెడిని; కార్య 

వదంబున కంటి నన్యపదంబు సమస్థలంబుల యందును గార్యాని 

తార్థత్వంబు విడువదనియును (బకారంబుగాక యుండం * జూచుట 

బట్టుండియును నియమంబు లేదు! లిజ్ నోలోట్ర వ్యావృతమయోగులైన 

పదంబులకే వాక్యత్వ మనియును నియమంబులే దన్యములైన 

పదంబులకును వాక్యత్యము చూచినారము గనుక “కింతే స్తే వేద 

_విద్యతి! యనియెడునది [ప్రశ్న వాక్యంబు; తదుత్తర వాక్యమయ్యెనేని 

'యస్వేవమేవేతి' యనియెడునది యీ (పళ్నోత్తర వాక్యంబులకు 
లి జాద్యన్వయం బెక్కడిది? వక్తల యందు భూతవాక్యంబుల యందు 

సిద్ధివ్యుత్చ త్తి విషయమై యుపాయంబులు గలుగుచు నుండ.గాను, 

బరులచేత నేమి యాకాంజాద్యనుబంధంబుగ ల తిజ్బుబంత కదంబకము 

వాక్యవ్యవహారంబునకు నంగమై యుండునది; లోకవేదంబులయందు 

భూతవర మాన భవిషతృత్యయ న సమభి భినెష్య ది్జిజయ వ్యాహృతుల 

యందునేని లిజాద్యన్యత మముతోడం బదంబులకు నవ్యగన్వయంబు 

లేదే * యన్వ యము చేత నావాక్యంబులు కార్యార్థంబులు సాకాత్తున 

నయ్యెడిది; భూత వాక్యంబుల యందును లిడాద్యన్వయ మెటుగాన 

సర్యవా క్యంబులును భూతార్గంబులుగా నిశ్సయింప( బడుచుండ 

లోకంబులందును వేదంబులండును భూత వాక్యంబులకు సిద్ధి 90నిష్ట 

యగును; లిజాద్యన్విత వాక్యంబుల చే( గార్యార్థ శి!నిష్టత యగు నిట్టని 

' యోగ్యాన్వితంబులై న వాక్యంబు లందు నాద్యంకై న సంగతి నం|గహం 

జూ నర్వ 'వాక్యంబులందు గార్యత్వం ద్దిషవవర్తి రిక యెనదిగా 

దెష్ట సాధనతా బుద్ధికిం త త్పవర్త! న హేతుత లు సమ్మతంబు; కృతి 

| యోగ్యోష్ట హేతుత్వబుద్ధియె యుభయ సమ్మతంబు; కార్యబుద్దిశి2యై 

నచో( ద్యాజ్య; ముభయనమ్మతముగా దిదిగాన సర్వవాక్యంబులును 

. గార్యార్థంబులే గయనియెడు నది యు క్రంబుగాదు; వ్యుత్స త్రియు నటు 

28. 

80. 

బయి తే. 29. జూచుటం బట్టుండిన్ని + 

నివ. లి]. నివత. 89, ఇయెకే. 
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వలెనే; ఆ వ్యుత్పత్తి లోకవేద భేదంబులచేత ద్వివిధంబై యుండు 

నా రెంటిలోన మొదలి లౌకిక వ్యుత్పత్తి (ప్రత్య క్ష వేదంబుచేత నిష్పన్న 

మైన యది; యన్యంబై నయీ వైదిక వ్యుత్పత్తి యాగమంబుచేత 

నైనయది; ఆ మూక బాలకులు జన్మంబు మొదలుకొని నయనములు 

దెజచి (పతి దవసంబు నందును దృుశ్యములు చూచుచు నున్నవారలై 

కార్యంబునందు స్వపర వై షమ్యంబు దెలిసి తలిదం|డులం జూచి 

దై వ వశంబునం [బథమవాసన గలవార లై యంతదాత యనియు నంబి 

యనియు. దన్నామంబులం బలు, దురు. సత్సంజ్ఞా సంజ్ఞా సంబంధ 

జ్ఞాన జిజ్ఞానులై న స్వకీయులచెత 'మీ తండి యేట యనియ “మీ 

రేల్రయేదో యనియు నడుగంబడిన నా బాలకు లా తం|డినిం దల్రిని( 

దర్హనిచేత నిరూపించి తాతాంబేత్యాది శబ్దములకు నా వాక్ళంబునందు? 

గార్యాన్వితార్థ గలదా? వారికిం 'బథమే శబ్బమగుటం జేసి మున్ను 

గార్య 'పదాన్వయము లేదు; ముందజణను 'దత్కా-. అంబు నందును 

దావన్మాతవదో కి కిం బట్టుండి లేదంతకం టె ముందటి కాలంబుల 

యందును యాహియహి యనియెడి భాషణము పూర్వకాలిక వాక్య 

కార్యాన్వయావహమై వ్యా ప్తమై యున్న యదియుం గాదు; సమస్త 

(వ్రవర్తనంబుల యందును. గార్యతావగతివలననే హేతుత్వ మని 
పలుక మదిగాన వ్యాహార సం|భమ మనియును గార్యాన్వయ 

మితంబునందును ద్యక బ్దార్గ సంగమ బుద్ధి (ప్రాగ్భవీయాత్మ పుణ్యాను 

రూపకాల సమిద్ధ శ క్రిగల సంజ్ఞై సంజ్ఞాన్వయోల్లేి పథమ జ్ఞ జాన 

హేతువైన నవికల్పక సంజ్ఞిత మైన పేత్యషంబుచేతం డయంబడినయది; 

నిఘంటు వముఖంబులై న యుపాయంబులచేతను గార్యాన్వయంబు 

విడిచి వీనికిని వినామంబు లగుచున్న యవి యని బోధించువారి చేత 

వాక్కులకు సిద్ద బోధకత్యంబు పవర్తించునని మనుష్యులకు 33 డాధ 

యంతీతి వాం సేహ్మి ర్ ఛందాంసిి ఇత్యాది వె దికంబులైన నిర్వ 

చనంబులచేత సిద్దమా తాన్వయ బుద్ధి వాక్కులకు  నయ్యెడునది గాన( 

బద మొకానొక "యెడం గార్యానన్వితంబై న యర్ధంబును జెప్పు నొకా 

నొకయెడం గార్యయుక్తార్థంబునుం జెప్పుమని నీర్ణయంబు "సేయుట 

యు క్త మిది గాన మం|తార్థ వాదంబులకును గార్యాన్వయంబు విడిచి 

యే స్థలంబునందుం దమలో, దమకు నన్యయంబు దృష్టమైనయది 

యదియందు. గార్యంబునందును [బమాణత యంగీక రింప( బడిన 

యది. న్వర్గాదికంబునందు. బదార్థములకు సార్థ *నిషస్టత మానాంతర 

లి 
54. 

నిష్టత. 

“జాధయంతీతి సాహ్ని ఛంచా" నిత్యాది. 
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అబుధు లసమర్జులు ననరులెన వారు 
యు కాలా 

నిందు నధికార యోగ్యత నంద! గలరెః 

యనుచు మామాననములు మోహంబురాశి 

ికిమగ్చ ము లగుచునున్న వి మజీయు మజియు. 

హరి నతంనతం వెదివి 
రిం 9) 

పరమ దయానిధివి మోహబంధాంతరసం 

హరణక కారణం బగు 

వర విజ్ఞానంబు దెలుప వాత్చల్యమునన్. 

ఈ యనుయోగాపరాధంబు నహింవచె యని విన వించిన 
య 

దుల తత్త్వ జద్దికి మెచ్చి యిట్లని యానతి యిచ్చె నవ్వు 
ధి రు న్ 

వెరవకుండి యోగివిభులార!: శిమీరలు 

త్తములు మీ కెజింగింతు దయ దలిర్చ 

స్వాధీనమగు విశ్వమంతయు నదిగాన 
నరుల బోధించెద( బరమ నియతి. 

దీవించు నాదు శుతిస్మృతి శక్తి గొం 

దు [పవర్తింప( గొందజు నివృత్తి 

యంద త త్పాగ్భవీయానేక కర్మాను 

*0ళకూప పురాణాదు లేపు చూప 

ధరణి మదత్తమైన స్వాతంత్య శక్తి. 
యా నా 

తత్క్బ్బృతార్ధ ఫలావహత్వము వహించు 

నత్యసంక ల్చత సదా (ప్రశస్త మగుచు 

అరణి గతానల శ కి 

'న్ఫురణంబును బోలె బద్ద పురుషుల శక్తై 

స్ఫురణము వకాశ మందదు -.. 
వదివ మహివ టన్... . పరిపూర్ణజ్ఞా నమహిమ బద్దం బగుటన్.. 

98. 
89 

40. 

మగ్నుము లగుచున్న యవి 

మీరు బుషిన; 

రూప తత్వపురాణాదు లేపుచూప = 

క. 

69 

79 
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సత్త స్ గుణము రజోగుణ స్థగిత మైనం 

వెరసి తోభాది సంజ్ఞిత స్సహ జనించు 

సత౧ గుణము తమోగుం స్థగిత మైన. 
—0 0) 

బృథివి మోహోజ్జతాధిక నృహజనించు. . 74 

రజత శు క్తి నయార్థ విభాంతి మోహ 

మనిరి యఖిలార్థ వ వదులె రౌనట్టి సూరు 

అది. యెజుంగకున్కి నజ్ఞాన మనిది కొంద 

రాగమాంత విశాద దులై న మునులు. . 75 

సమస్తాత్యలకును జ్ఞ జ్ఞానశ శ్రీచేతనే వివిధ (క్రియలు నగు నజ్జులకు, 
క్ష తిచత సుఖాది పావ్తీహే రూతు 

నర్వ కియలు నగును; మజియు నాకును నాదానులైన నిత్య ముక్తులకును 

కేవలధీ శక్తుల చేత. గాలకర్మ మాయా శ క్ర్యనపేఇా[కి యలగును. 76 

అ (౮ SEN లో 
ఆ 

ప 
Lox 9 

eh క క cA ౭3 ia ts tw: 

సరా ర్యాత్మలకు జ్ఞానళ క్తి క్రి తత ౧ 

భూవనిదంబు దానిచే దబ యుండు 

ంవే నిది శాస్త్ర నిర్ణయంబు. . : T7 

తిలయాది వివిధ కర్మ 
స్వాతం్యత్య మగునెట్ట మొదల శేషి 

నైన నా ల్ శెష వృత్త [0తరముల . 

నాత్మలకు నై_న స్వాతం|త్య మమరి యుండు. | "76 

_అవిగాన మతి నియమ్యత నున్న యట్టి యా 
తృ్మల నన్నిటిని నదామ్నాయ శ క్రి 

బోధింతు ననయంబు పొందదు తత్త దా 

త్మహిత [ప్రధాన సమర్థ నిత్య | 

నైమి త్రికాదులు నడి పెడిచో నిత్య : 

కర్మంబు నిజశ'కి, గలుగు కొలది 

జేయంగా6 దగు కా స్ర్రశిష్టా చరణములు 

గలవళక్య్యాత్ముండై కర్మ లెల్టం 

లెల్లను, / . ' x : + లకీ 
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దత్సమర్ధుండు వలె. బూన( దగదు కర్మ 

నిష్క్బృతికినై సమర్ధత నిర్ణయించి 

రార్యు లాకామ్య కర్మంబు అట్ట శక్రి 

ఓ2గాదు ధర్మోదయము తనకడ్డవడును. 79 

కామ్యకర్మ సుకరంబుగా వేదంబు లుపాయంబు కామ(పెరిత చేత 

సుల కెణీగించునది; ఆత్మ (పామాణ్య జ్ఞాపనారంబుకొజకె 

యట్లు గాకున్న( గాముకుండు వేదపామాణ్యంబు విశ్వసింపండు; 

(భాంతాజ్ఞావనము నందు నియంతకు నవివేకత్యంబు లేదు; (భాంతుండై. 

కూపంబునం బడియెడు వానిం బడవలదని నియోగింతురు బుధులు 

వారి భర్చింతురు; దయలేని వారలా వారు? విన నెజుంగ కించి త్రెవంరు 

సమర్ధులు? |భాంతులై నంగాని వాది నుద్దెశించి నభాళభంబులయందు 

విధిసీషేధంబులు టోధింపందగు; చేయుడు సేయవలదను మాటలు 

వినియు క్ర వృత్తులగుదు రవ్వ రతి భాంతమతులై కామరో గుల 

యుందు; వారు (కూర భె షజ్యంబులచేతనుంబలె దండనంబుల చేత 

విభాంతిం బొందకయుం |డెవ్యరు సన్నిహిత విషారూచ్యాద్యతి 

వృద్దులయందు ిరఃపాదాదవిదాహంబు నేయుదురు వారు (థాంతు 

లాయనయు లాయదిగానయనాద్యచిదాచ్చన్న బుద్దులె [భమంబు 

నొందువారలకు న్నాజ్ఞావనాదులు సేయు వభుండనైన నాకు స్పీత్రి 

యెక్క_డిది? మజియు నెవ్వరు న్యన్యతం|తతను మచ్చక్ష్యా పెక్షయైన 
దాని ననపేక్తంబుగా. దలంతురు వారు స్వస్వక ర్మ బద్దులె యుండి 

రెవ్వరా స్వతం[తత మత్స్య క్యవేక్షంగా( దలంతురు వారు స్వకర్మామ 

లాత్ములై భవబంధంబులం బాయుదురు. 80 

త్యరతో ననాద్య చిదృంధంబు విడిపించి 

జనుల నిల్బ6గ నాకు శక్తి గలిగి 

యుండినయేని తదూర్ణిత స్పృహ యాద 
రింవుదు వాత్సల్యమింపు మెజయ' 

దత్త దాత్మ విషయో ద్యన్మ హేచ్చాను సా 
రమున మెల్లనె భవారంభ మణణి 

మత్సదంబున వాది మన్నించి వెలయింతు 

నతి మహోదారుండ నైన యేను. 

గాదు ధరోదయము తన కడ్డవడ ( దగును 
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నరులకు బదిణామహితార మిచ్చు 
థ్ థి 

నట్టి యొసంగ6 దలంచనేన వరిణామ 

హితము యోగీందులార మీ రెశీ(గి కొందు. 81 

ర్ పరిణామహిత మనంగా 

నరయంగ భవనాశ హేతు వగు నెన్నిక(గా( 

బరిణామాహిత మన.గా 

బరగున్ భవబంధ కృత్యపద కారణమై. 62 

వ. ఇట్టు నాకు స్వాధీన విశ్వత్వ ముపనిషత్తులు పలికె నట్టనె నాకు( 

గర్మకాండంబును ; సావకాశం బయ్యె నిందునకు సందేహంబు ీలేశం 

బును లేదు; నన్ను నవ్వి యనుగ వలయు  రహన్యం బడిగెద రది 

యెటీంగింతు వినుండు, డి 

మ. హరి వేదూక్తి ననాద్యజావృత నిజాత్కంత (ప్రబోధ (వభా 

పర మాజ్ఞాజై జ జనాంతరాత్మయయి సం|భాంతాత్ములన్ సద్విష 

గ్వరుం డాయ్యుఖృుతి శక్తి రుగ్మింబలె. |బాక్క-_ర్మోచిత ప్మకియా 

గరిమందా నియమించుటం గొలువ(ా? గాంక్షింతురయ్యు త్తముల్ . ర్శ్వీ 

ఆ.వె. ఘనత నిట్టు కర్మకాండాగమాంత వా 
(గూవ వేద హృదయ రూప మెజు(గు 

భవ్యులకును గర్మఫలము లొసంగునా 

యందు. బుట్టు భవము అడ దలంపు. కిల్ 

చ. హరి గరుణించి యిట్టు తమకానతి యిచ్చిన ఏతమోహులై 

పరువడి (మొక్కి (మొక్కి. బహుభావములంగొని యాడియాడి హృ 

త్పరిగతు సంశయం, బుడిగి _పాంజలులై యతిలోక శేఖరో 

త్రరు లతిశోకశీలు. డగు తత్పర మేళ్వరు. గాంచి రంతటన్. $66 

వ. ఇట్లని వినుతించిరి. ౨ 

48. (పథాన, 

44.  వేదంబును. 
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మాకు దొజుకు చెటు ? రది 

వ్ ఇ థి | . 

సెమంబున నిదుకరుఐణ. జెందితి మెట్టున్ | | 69 

మన వ్యథ తీజెను; దుర్ద్యరంబువలె నున్నయది యొకటి (బహ్మాండో 

వరవరలన ధీరులు యష్మద్వి ౧రోధులైన యసురులచే బాధనొంది 

వర్తించిరి; తత్సాధు దోహంబువలన వారికి నప్పుడే ఘోరయాతన 
లెటువంటివిగా' గలవో వారి నెవ్వడు రక్షించు భవద్దర్శనానంద 
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అని సర్వేశ్వరుం డానతి యిచ్చిన. దన్నియోగంబునం బరి భమించి 

(ప్రణమిల్లి నుతించి పరమ వ్యోమంబు నందుండి డిగ్గి యెతద్దుణ 

[వశంన చేయుచు, (బహ్మాండాంత స్థ లోకంబులు చూచి సాత్వికుల 

దుఃఖస్థితియు ననురుల _సుఖస్థితియుం గనుంగొని మరలి హరిపదం 

బున కేగి యవ్వుడు పరమప్యూహ వ్యోమలోకంబులు గడచి [పతీ 

చ్యద్వారంబుకడ జయవిజయులు నిజపాప్తి నివారకులె యుగగదా 

ధరులై పరమపురుషాజ్ఞో ల్ప ంఘనంబు సేయుచు నున్న వారలుంబోలె 

నున్నవారల _నందాత నలోకాభి పవెశ విహితోద్యములైన వారల 

నందోదర సజ్జనారి రిక్నయ తత్పరులై యిట్టనిరి: ద్యారపాలకులారా! 

ఉచితములై న మా మాటలువినుండా మీరు సరమానందయితె తై శ శేష 

త్వమును పీ యందు ననునంధించి యథోచితముగా ద్వారమునందు 

నున్నవారు; శేషెచ్చ ననువ ర్తించి యశేష చేతను లుండందగును; 

మీరు స్వోదరావశ్య కార్యార్థ స్థితి యిచ్చయించి నట్ట యున్నారు; 

శేషియెన భగవంతుని తతా దృగిచ్చ యుల్లంఘేంచి యిక్కడ నేటికి 

నున్నవారు ? విశుద్ధ సత్త్వ (పకృతి. మా|త్రేశా_స్తెక సంశ్రయమై 

రజ స్రమోగంధశూన్యమై , పాక్ళతా గమృతెజంబై యున్న యీ దివ్య 

ధామంబు నందు మీకరంబుల నున్న యీగదలకుం [బయోజనం 

బేమి ? శ్రీశ దివ్యాయుధాదులకు న్నాశితావనము నిచ్చట కృత్యము; 

సర్వా ర్తి బీజనాశకమైన యీధామంబున నార్తులైన వారలు లేరు; 

మెమాభయామృతపదయైైన యీధామంబున .నజరామర మహాసాల 



Gy తు 

Piz 

నారదీయపు రాణము 421] 

దౌవారకాదికము కేవలము పరిచ్చదము నభయంబులె న. (పాకృత 

లోకంబుల సాల దొవారికాదిక యుభయతాణంబును బరిచ్చదం 

బును మున్నగు వాహనాయుధ వరివారదౌవారిక నహితుండె హరి 
సాం శితా, శిలా రి వినివార ణం బగ రుతు, స్వాశితాశితారి విసివారణ కారణం బగు చి యత్యుత్స_టా ర 

లోకాభఖిరక్ష బేచ్చ నుండుట యొజింగి మి రిక్క_డ నుండక నేటికి నాసుర 

జన్మంబు లొందుండని ననకాదులు శపియించుట విని దయావియు 
ధి 

హత వత్సలుండును నగు నీశ్వరుండు. 119 

చలు(డయి తత దాసమయమునకు 

ననుగుణంబుగ సిరిహస్తావలంబ ప్పి 

మగ ధరానీళ లొయ్యారమునను 

ఆంద (పభాంచిత చామరంబులు వీవ 

నాలోన. జికురా ననాబ్దు( డగుచు 

మందహాసమున నమందాత షత ద 

నంత ఫణామణికాంతు అనంగ 

మణికిరీటద్యుతులు దిశామండ లంబు 

దండి *మెఅయింవ గగనాంత తార లనంగ 

మౌళి గీల్కొని మందార మాలికలు పు 

టంబు( గొన( బుండరీక నే|తంబు అలర. 120 

బొమసన్న చేత ను త్రముల నను గహిం 
పుచు మహిమాభ్రియె పొంగి యూర్ధ్వ 

పుం డంబుతో నవ్యపులకాంకురములతో 

గమలాముఖాంబు జా ఘాణలోల 

నానలోచారు కర్ణ విలంబి మకరకుం 

డలములతో సముజ్జ్వలిత హార 

కేయూర కౌస్తుభాంకిత మూ ర్రితో ఘన 

శ్రీవత్సలలితోరుచిత వైజ 

CET TT ఆచ్యాత్లు 

ర్4. మెటియించ. 
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 యంతితో మణికాంచితో నమలహేమ 

సారయజ్ఞోవఏతంబుతో రహించి 

వ్ ఒం 
దివ మంజీరకావస్థం ది త్రిరీయ 

నిగమనాదంబుతో వచ్చి నిలిచి సిలిచి.ల్ 121 

అపుడు ననకాదులకు( (బత్యక్ష మగుచు. 

దన్మహాయోగి మ నకోదార భృంగ 

సంగత పదాంబుజాతు(డై చక్రహస్తు( 

డ|భ గంభీర భాషల ననియె నంత. [పి 

మద్దారపాలురు మత్పూర్వ నంకల్ప వైభవ మాయా నాటకంబున 

నదో లోక చ్మకంబు. (బ్రవశించి యూ శావంబున నట్ట యవత రించి 

తరించెదరు. మీరు వగవొందకుండని యూరడించి తద్ద్వ్వ్యారపాలుర 

నట్టనె నియోగించి సత్యసంకల్ప విభవుండై స్వస్థత నుండి యీత 

దీశ్వుర సంకల్పంబు సాధుల కెల్ల నెణింగింప ననకాదులు [బప ండ 

లోకంబులకుం జని రంత సత్యసంకల్పంబుల చేత భగవత్సదంబున 

నుండి వచ్చి కశ్యపుని యందు స్వాంశ లేశంబుల( (బవేశించి. 128 

ఆ దౌవాదికులున్ యద్భచ్చ (జని సాయంచేళ ఖభర్తం గనం 

గా ది|కీడల నులసిలు దితియం దాత?ంతిక నేంచ+మె 
౧ రా. శ్రి 0 స్క] 2 

నాదిత్యుల్ వడ(కన్ పొర ణ్యక హిర ణ్యాక్షాఖ్యలంబుట్టి స్వ 

ర్లాదుల్ తేజము గాంచి యేలిది (పతాపాహం, క్రియా సంపదన్. 1౯4 

వారు బాహ్యంబున నుపనిషత్సదంబు తిరన్క_రించిన యట్ల వరించి లి రా” ద టి 

రందు. 125 

ఆ జిష్టుండు విష్ణుండు ఘో 

రాజి హిరణ్యాత్షు నోర్చి యజ్ఞ వరాహం 

బె జనియించి సముద్భట 

తేజంబున వా(డు పొందే దివ్య పథంబున్. 126 

| 

55. ఈ పాదము తరువాత నెనిళ ముఖ్యులు ముందల బరాబరొలు సేయి అని 

కలదు. [గంథపాతము కానోపును. 
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నార దయయ బు 'రొణ బు Ta.) 

తన యనుజుని నోర్చిన యా 

ఘను నోర్చెద ననుచు. దజ్జగ ద్య లరపమునన్ 

దనుజేం|దు(డు దిమ్మరి య 

యః; నఘుని గనలేక విస్మయాన్వితు( డగుచున్. 127 

తిరిగి యాత్మీయ మగు రత పురికి. జేరి 

సార్యభౌముం డనంగ రాజ్యంబ కంట 

కంబుగా నేలె దై తలేయ కల్పుళాఖి 

యమరనాయక హృద్భల్లమైన మహిమ. 128 

ఆ దైత్యుం డొకనాండు వుతుడగు పహ్హాదున నిరీక్షించి శౌ 

ర్యోదారుం డగు విశ ఇత్” వదను గె నాద్యున్ విష్ణు నత్యుగ 

జున్ దావానలు (బ్రున్నసింహు భునరక్షోభంబునుం గాలమృ 

త్ర్యోద్యగ గహభేదిం జూప(గని వా(డొందెన్ బర|బహ్మమున్. 129 

అన శుకుండు తం|డిం జూచి హిరణ్యక శిపుండు హిరణ్యాత విరోధి 

వెదుకుచు. దద్విరోధీ యగు హరి నిదీక్షించె నంటివి. అది నవిస్త 

రంబుగా నెణింగింపబ యని యడిగిన నిజభజనోపాయనుండగు 

దెెపాయనుం డిట్టనియె. 180 

ఎంత మధురంబొ యింతయు నెజు(గరాదు. 

హరిమహిమ బహువారంబు అనుభవించి 

యును రనజులు మలి కొత్త యనుచు మతీయు 
Ey 

ననుభవింపం దలంపుదు రాదరమున. 181 

ర 

ధీ 

వొడమించు నది రమ్యత్వము. భగవన్మహిమేతరమైన రమ్యత 

భాంతినైన రమ్యత్వము. భగవన్మహిమ రమ్యత |ప్రామాణ్యముచేత 

నైన రమ్యత్య మగును. 182 

రమ్యవస్తువుల రమ్యత్వము మతియు మజియు ననుభవింప బుద్ది 

.. ఇట్టగుటాభగవన్మహిమేతరమగు 
మహిమ యాబద్దులకు నభిమతము నిశ్చ 

లాత్మ విదులకు సిశమా మాహాత్మ్యమేయ 

ఖీష్టతమ మగు జగతిలో నెంచిచూడ. |. 188 



424 

మ. 

నారదీయపురాణము 

పెక్కు_మారులు వలుక( బడియె; నీ చేత వినంబడియె; నైనను 

మజీయు( దద్వివకాసుధ యిచ్చట నాకు. జవికొల్పుచున్న యది; 

ఈశా విష్కృత గురునత్కృపచే నైన యే వివక్షచేత నీ |పకారమున 

హరికథ మాకు రుచించు నయ్యావివక్ష కొజకు మజియు మజియు 

నమస్కారంబులు. 194 

తగ (బహ్హాద హృదిశ దేవ మహిమోదంచత్సుధాపూర్ణ వా 

రి గురుజ్జాన తజీన్ని విషులగుచున్ [గీడింతు రార్యులృతూ 
ధ్ ల్లో ఎట. ౬ 
కగతిన్ బాహ్యకు దృష్షి దర్శన మన్నోగవ్యాధులౌ వారికిన్ 

స్వగదంకార మహౌషధంబులు నృసింహస్వామి చార్మితముల్ . 125 

తనర నహోబల నరసిం 

హుని మహిమార్హవము పొంగి యుండుం బపహ్హా 

దనివిడవాద విధునుధా 

శనఘన చందికల నెల్లకాలము గలుగన్. 186 

తాపనీయా ద్యుపనిషద్ధితానుష్టువు పరిన్ఫుటంబు లయి వెామ్మపతి 

కోటంబులగు గుణంబు లెవ్యరికివి యతండు దక్క నెవ్వండు సాధుల 

రక్షించు నజ్ఞానతమన్తోమ దివాకరుండగు నహోబల నరసించునకుం 

_బణమిల్రి హిరణ్యక శివు (పహ్హాదసంవాదం బెజింగించెద వినుము, 19 

ఎన్నిక వేద మహీధర (పాగవా 

లీ భాగమున నతి [శయమగుచు 
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నారి ఇ) సర ాయరా నన. అద అల తరవ నా టో గంగాది నాం డన్న స రొ జనితాత్యా గాల సదుత్తరము ల శక్యంబు గాకున్న న 
ని (SRR స అలో 

ర్యనవారోద్దతులై తలాతలిని కెశావళి బోరాడి య 
a 

చా చ స్స! ౯ వో 

న్నన వార్థ ంబులు పల్య_వాదుల వణ్రానాథుం డతం డిట్టనున్. 165 

జే ళ్లు షు జం wa A ౯ ఇ “ న్ అంజ a జ! వ హాత్యులారా! యిరు నరసమ్మ తంబై న మతంబు నాకు నెటిగింవ 
: ww) bh 

' (SN 2 అ . ల 
శకులు గారు; మీలో నెవ్వండే నొక్క(డు నెజింగించు నందా(క 

నామతంబు వినుం డెజింగించెద. 1656 

బూని ననుం గొల్వు డింక భూనురులారా! 167 

సరాంమ్మా యాఐష్షత 
6 a వధ! . 

సర్వామర వరు(డం గాన సర్వార్థ రస 

న్ని ర్వ మంద నేత 
ఇ ఇ నో ళో 

తృర్యఫలంబులు నొనంగ శక్యము నాకున్. 165 
| ( cw) | 

అభిలమును నేనె; నాకంపె నన్యం బెద్దియును లేదన్యంబు గల 

దనుట వేదో క్తంబు గాదు; ద్విజులమైన మనకు వేద మ[పమాణ 

మనరాదు; వేద |పామాణ్య వినంవాదము బహువాదులకుం గలదని 
వినంబడియె; లోకాయత సౌగతకాణాదులు (పత్యశానుమానంబులే 

[పప్రమాణంబు లగుంగాని మలి లేదందురు; జనులు సృష్ట మనంగ 

[ప్రమాణ ద్యయమేకాని యన్య (ప్రమాణంబు లేదందు; రానలుగురు 

నాడు మాట లన్నియు నేకంబులై యుండవు; గౌతమాదులును 

వేదము పృథ|కృమాణ మందురా? గౌొతమాదులు వేదములు పౌరుష ' 

వాక్యములందురు; మణి - కొంద అపారుషవాక్యంబు అందురు; 

పుంవాక్య పక్షమందు వేదంబులకు గుణాన్వితత్వంబును; దోషాన్ని 
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అన ఒరలో la 
తత గం ంబునుం గలపు. గుణాన్వితతంంబు వలన మానతయు దోషాన్ని 

od టీ 

తత్వంబువలన నమానతయు నగు; నిశ్చితంబై న మానత లెదు; 
అలో YY అట అడ గ ఖో లి వ్ పుంవాక్యత్య వక్షంబునందు బొధకంబులకు( (వామాణ్యంబు గలదు: 
ర ము గ న స్త గాం లన రట (అ పంత వె అ దు అంబులఅ(౧య తగా ప్రర్భంణుల అయాంల కంటు న్షుతసిదం ETE) 

oo | ప a ల ణి 

wf సల అన . Foam] wf పయానంటు; _ నభోధకత్వంబునందు( దత్తాత్సర్య నిశ్పయంబులేదే 
WY RES అర x ల్లో 7 థ్ క నిశ్చిత తాతృర్యంబునకు నన్య చూషితత్యంబు గానంబడియె; కాన 

4. జ” ఇ అశ 4, ని యాగ మవాక్యంబులు గత పమాణం; బధిష్టించిన బుధుల చెత 

నువనిషత్తులకు సిద్ధవస్తు విషయంబైన | పామాణ్యం బంగీకరింపం 
అంజలీ 

బడదు; సిదమునందు, (బామాణ్యంబు సిశ్చయింవుచు నున్న 
లొ 

ఎదాంత తాత్పర్య వనంవాదులగు  వదచాంతులలో నెవ్వ రిచెత( 

దదరంబు నిరూపింపం బడియె నెంత పర్న్గంతము వేదాంత వాక్యము 
న (౮% 

వో 

అకు నిదియర్ధంబని స్పుటంబగు; న ఏటంబుగ నా కవ్వం డుపదేశించు 

అం 0 
నంత పర్యంతంబు సరేంశఛశంరుండన నేది నుండు. 169 

మద్భయంబున నేతు మారుతంబులు వినరు 

దినరాజు మికి_లి ౨ రజమందుం 

న|వతీవ (ప పతావ నమ|గు డెవ్వం 

టి డతండె యేలిక జగముల కన్నిటికిని. 170 

న్ఫుటము సేయు చికిలి యటులుకాక 171 

ఆ. నాకు లేని శక్తి లోకవితామహు( 

డిచ్చినాండె తపము మెచ్చినాండ 

నాదిసిద్ధమెన యాదర్శకాంతి వి 

57.  జేజునందు. 
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చి లొకముల క్త సర్యాగమములు 

సీశత వహించె నిక నిన్ని యెొంచనేల ? 172 

తాత్యంతా[గ హము మాను. డాత్మ అయందున్. 173 

అని వారలకు నుచిత సత్కారంబులు చేని వనిచి వివాహోత్సవాహూత 

దైత్యసురానుర వరులం బూజించి యిట్టనియె: 114 

[పాణమి తులు మీరు వాంధవు ల్వినుండు జ 

న్మస్థితిలయము లన్నటికి( జేయ 

విశ్యంబునకు నేన విభుండ నార్తుల( గావ 

(బాంపు శకుండ సిశ్వరుండ నాదు 

శాసనంబున నుండి స్వన్వరాజ్యాధికా 

రంబుల వెలయు. డారవియు శశియు 

నైన నభోవీథి నరుగంగ వెజుతురే 
నంగీకరింపక యను లెంత 

యనుచు. దితిక శ్యవులను భవ్యత భజించి 

యజు(డు భారతియును బోలె హరుండునుమయు( 

టోలె( గల్యాణియును దాను బూర్జభోగ 

విభవముల నుండె దై తేయవీర వరుడు. 175 

ఇటు వివిధ భోగంబు లనుభవించుచు భోక హరియని లోనం దలం 

పుచు సేళ శెషత్య దృష్టి జనిత వీతిం జనింపంబడుచు బాహ్యుండు 

నుంబోలే బాహ్యంబున నూయానాటక నూ|తంబున నడవపుచు( జార్వా 

కుండునుంటోలె దేహాత్మా భేద సూచక, కియలు గావింపుచు( గె శీకివృత్తి 

కామినులం గూర్చి కబ్బంబు లొనర్పుచు, “కాముకేషు నుఖాలాభి” 

యనుచు నొకానొకచోటం బల్కుచు జగంబు' శూన్యశెషంబని మాధ్య 

మికుండునుంబో ల నుచ్చరింపుచు, బహిర్దేశంబున స్వేష్టవస్తువులు 

చూడని యట్టుండి హృదయంబున భావించు యోగియునుంటోలె 
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నర్వుంబు నంతరంగంబుననే చూచుచు, బాహ్యంబున లేదని 
యాడుచు న్మృతిభావార్థ మ్మాతముచేతం _ దదిష్టోవభోగంబులు 

లేకుండుట యెజింగినవాండునుం బోలె (కో తత్యగాదికం బెద్ది యది 

నన్నుం గూర్చినయది యని యొకానొకచో నెరవుచు, విషయంబు 

అస్థిరంబులని వర్ణింపుచు, సర్వంబును క్షణిక ంబని సౌగతనంతోష 

కారిణియై యుదాహరింపుచు, మూక్షమాతంబునందు బలోదితంబులై న 

సామాన్యతోదృష్టవాదంబులచేత( గాణాదుండునుం బోలె నొక్క_చో( 

దజఅచు వేద విరుద్ధంబులు [వసంగింపుచు, నాక్షపాదుండునుం బోలె 

వేద. సంజ్ఞ తాగమావృత్తిచే, దత్తాత్సర్యబహిర్ఫూతంబగు దానిం 

దర్కంబున నొకానొకచో వాదింపుచు, భోజనకర్మంబులకు స్థావరాత్మ 

హింస యంగీకరించియు, నాజ్ఞా సిద్ధ్యశాతహింన జై నుండుబోలె 

దూషింపుచు సర్రంబులు మూసుకొని . హరిందలంచి బాహ్యార్థ 

విముఖుండగు నొ క్ర చో దన యనన్యాథీన భావం బతివాదంబున 

నుతింపుచు నాకు నీశుండు లేడని సాంఖ్యవాది యగు కవిలుండునుం 

టోతె భఛాషింవుచు వేదాచార విరుద్దంబు లేని యను షైయంబులని 

సామసాచారంబున శైవుండునుం బోలె నొకానొకచోట వంచింపుచు( 

గర్మంబులకు, బురుషాకారంబు శ్రాఘ్యంబని దేవతలకు! (వాధాన్యంబని 

జై మినియుంబోలె నుపన్యసింపుచు నిట్లు వర్తింప దత్తన్మతన్థులు 

స్వస్యమతస్థుండని తలంచిరి; బాహ్యంబున దైత్యు డంతరంగంబునం 

బరమ వైష్టవుండై వర్తించు నమ్మాయావి వలన, 176 

_పహ్హాదుని జననము 

ఆతని దేవేరి యాత్మజు నొక్కని, 

గనియె నాతండు (పాక్కతు ముఖముల 

శమదమాదుల మించి జనియించి ఘనమైన 
హరిభ కి యితర జన్మాంతరమున 

నతిరోహితంబుగా నాత్మపూర్వోత్త రా 
ఘౌమం బణంగించి య[పధృష్య 

లబ్బతేజమున( (బారబ్ధకర్మము అ . 

త్యద్భుత విద్యచే ననుభవించి 
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ద్ 
థై ౮ 
ర మొనరించి ఘనత మెజయ. 177 
య . 

ఆత్మలో నెంచి తంగడి (ప ఏహ్హాద నా మ 

మతని కొనరించె దితియు. గశ్యవు(డు వచ్చి 

పౌతునకు జాతకర్మాది భావుకములు 

సమ్మ తంబున( గావించి చనినయంత. 178 

మోదమున రత్న వురి (బ 

వోదయమా,త స్త కృత మహా విభవమునన్ 

యై దీవించెన్ జ జగంబు లద్భుతమందన్. 179 

పరివూర్ణాద్భుత విశ్వరూప విమల (బహ్మైకతత్తా ర త 
వ ర జో వష అర 
త్పరన(త్రాభవపూర్ణభోగ మున నా వ హ్రాదు! డుత్సన్ను డై 

నళ 

అలరు 

నామముల ననాతన _పసిద్ధ 
a 

ముత మోత్తమ మగు నొంకార మని జిహ్వ, 

బలుక( దొడగ దైత్యవతి నుతుండు. 181 

ఓం తతృత్పదములను మూండు నిర్దేశంబులు సం హా ంబునకుం గల 

౨జన 'వదంబులగు ఐ వానిలో నాద్యంబగు నోంకారం 

బాయోంకారంబు (తిపద వాక్యంబు; నాన విద్యా (పకాశంబు, 

నందు నకారణంబు చతుర్థ్యంతం బగు, |పథమవదంబు రక్షకాయ 

యను వదంబునకు( బర్యాయంబు, దానికి నుకారం బవధారంబు, 

మకారంబు జీవవాచ దకంబై న. దేథమాంత పదంబు అవరక్షసే యను 

ధాతువున డ/వత్యయ. నిమి త కటి లోవంబై న- సుజత్స త్రియెన 

చతుర్థ్యంతంబా యను పదంబు నిచ్చె; సుబ్దోపమైన సమాసమందు 

గుణంబైన ఓ యని యుండి హల్మాతమకారములో సంహితయైన 
N-28x 



నారదీయపురాణము 435 

ము |శుతి దృష్ట కనీనిక యగు మకారార్థంబు 

పంచవింశమ నీశ్ణరా త్రైక థబల ౦బకారార్థంబున ననెకొని యన్యంబు 

రం బు [శుతి సమ్మతంబు [బహ్మంబునకె యను 

నువనిష తృవణంబునకు నెతదర్థం బనుట నిశ్చ యించి న్యాసంబు 

పలన వినియోగంబు చేసి న్వరడక వర బహ నామ మోమ్మని 

స్మరింవుచు నొకానొక ప్పుడు హంనహంన యని సంభోధింపుచు హంన 

రూపమును స్వహృత్పద్మచందంబుల ననుచరింవుచు నర్ధవేదిగావున 

నాదినుకారంబును మధ్యంబున మకారంబు నాకారం బంతంబునంజేయక 

వలికె; నకతంబులగు చతుర్వింశతి తత ంబులకు విలక్షణుండై 
పంచవింశకుండు సోహం సోహం బగు నంతర మనువు నుచ్చా షన 

నిశ్ళ్వాన భవంబై న దాని హంసంబై (క్రీశ పాదాబ్దెక్యభో గ్యుండై న 

లో x” 
క ంబుగి నెజీంగి జీవించి హంస పణవ మంత్రంబులచేత 

శగంబుల నహర్ప్సి శంబును సర్వేశ్వర రూపంబులు స్యభా 

పంబున భఛానింపుచు నొకానొకప్పుడు (బహ్మానుభవామృతవర్షంబున 

నవ్వుచు నొకానొక ప్పుడు బద్దుల( జూచి యార ర్హ్రచిత్తుండై దుఃఖింపుచు 

నట్టు (పారబ్ద పుణ్య పాపరానులు తయింవం జేయుచు నుఖదుఃఖాను 

భవంబుల గాలష్నేపంబు గావింపుచు నిరంతర స్వాంతనసరో హంనం 

బగు హరి భజింపుచు నొక్కనాండు.. ౨. 1829 

తనయునకు ముద్దుగుల్కె_డు 

తనయునికి శుభంబుగా(గ( దలిదండ్రులు హృ 

ద్యనజముల నుల్లసిల్లుచు 

దినదినమును వింత వింత దీవించు తజిన్. 188 

బాలక తతితోడను జం 

బాలక లానీలదేలి పరితన్సుటలం 

బాలక కేళికమె నా. . 

బాలక మణి విష్ణుభ క్రివరు(డై నిల్చెన్. 184 

దాదు లిడు వస్తువు ననం 
దాదులు మెచ్చంగ నత(డుదారోదంచ 

న్మోదమున స్వన్వతను.డై . 

యాదేవున కర్పితముగ నాత్మ నొనర్చెన్. న క్తేరిర5్ 
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తే.గీ. 

తే.గీ, 

cir 

ర్ 

ము 

రాత్మ నిలిచిన హరి క్రి సమర్పిత ముగ 

నర్భకుం డాతండు దలంచె నతి నియతిని, 

అప్పు డుభ్చ్వాానముఖ్య కర్మాంతరంబు 
లిన్నియు నిజాంతరాత్మ "సేయింప నేడు 

సేయుచున్నా (డ నని జానసిది చేసి 
౦ క 

కలిత సత్కర్మ తా శక్తిం గాంచి మంచె. 

వాసిగా మృదృలీవర్హంబుల నొనర్చి 

కృతిమ తం, తినాకీర్ణదామ 

ముల దిప్పు హరి విశ్వమును దివ్వ నీక్రియ 

నని తలంచుచు గృహస్థాశ్రమన్థు 

కర్మముల్ పూని తత్క-ల్పితాన్నా ర్నా దికం 

బుల కల్పితేశ ఇర వూజం జేసి 

యర్పితంబులు 'సేయునతండు కల్పంబులు 

దెలిసి తేజము గల్లు దివ్యభ వన 

ములు |పకల్పించి కల్పిత బుధుల నెదురు 

కొని (ప్రణామంబు లిడి మది, గోర్కులొనంగు 

నంత(దద్భు క్ర శెషంబు లారగించు 

భగవదనుకూల సద్భక్తి( బరిఢ్ర వించు. 

186 

187 

156 

మజియు'; గ్భ(తిమ మఘంబులు గావించి భగవదర్శితంబులు 

సేయుచు నుత్సవంబున, 

అనుపమలీల నిట్టు తిరుగాడెడు నా ఘనయోగి మౌళికిన్ 

జనియ సమాచతుష్కము నిశాచరుండై దవయెండు చొచ్చినన్ 

_దనయుని: జూచి స్కి యలసంఖ్యములై తగ శేసి సంతనం 

టొనర(గ నక్షరాభ్యసన యోగ్య త్ర గాంచి నభాంతరంబునన్.. 

159 

190 
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ow ” ల? « hp అల డా చండామాదు)..ల శుకపుతున మహోశానజులం !జాజుఅద్ | గ PE ట్రుజ్ఞులం (బౌజ్జి 
వాండిత్య పతిభా వఏిజృంభితుల సం|పారించి విదావహో లి ర థి లి 

ద్దండ శ్రీ విలసీల్ణ నాతనయు( బంతంబొప్ప సిశించు( డీ 

తండుత్క్యృష్ణుండు శిమ్యండైనం దగు నుద్యత్కీ ర్తి మీకెవ్పుడున్.191 

అని యొవ్పగించిన గురుగ్భహంబున కేగి కతిపయదినంబులకు 
సక లవిద్యలు నభ్యసించి మీకు గురు దక్షిణ యివ్పించెద నని 

తోడ్కొని తం డిచే ననేక గురువస్తువు లిప్పించి గురులుం దాను 

జనకుని యాజను నుచితాననంబుల( గూర్చున్న యెడ సత్కర్మంబు 
షః (| ర్ 

లలో నెయ్యది యోగ్యంబు ? ప్ర విద్య (గాహ్యంబు ? ఎఆింగింప్తు 

మనిన నంజలిచేసి (ప్రహ్హాదుండు. 192 

శ్రీ నిరతంబుగా నవధరింపుము దేవ: మహాత్మ: సీమహా 

స్థానమునందు వాదు లురుసార వచోగుణ దోషవేదులు 

న్నూనత నున్నవారు మహిమోన్నతి స్వనంమతంబెకాని య 
౨ రి 

గు . | అ వా 

ఇటన్న నేమి : వరల నులంఘించి వైదిక కర్మంబును సద్విద్యయు 
యు అ న 

ఏది బంధకంబు గాదిది సత్కర్మ 

మరయ మోక్షమునకు నయ్యెనెద్ది 

యది నువిద్య దుఃఖ మన్యకర్మము శిల్ప 

మన్య విద్య నిశ్చయముగ వినుము. 195 

అనిన (దం|డి యిట్లనియె. - 196 

తనరన్ బంధ మనంగ నెద్దియగు( దద్భంధంబు( గల్సింవ సా 

ధనమేకర్మ మసాధనం బన(గ వారన్మించు నేకర్మ మిం 

పున మోక్షంబున నెద్ది విద్య యనగా నౌనెద్ది యీరెంటికిన్ 

ఘనమె మించిన సాధ్యసాధనత నా(గా నెద్ది చర్చింప(గన్. 197 

అని దెతేయుం డడిగిన( దిహాదుం డిటనియె నాత్మ యనంగ 
ము . సక, ౧ 

స్వాభావికానంద చిచ్చక్తి యగునది యేజ (2) యన దిగుణాంచితయె 
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ము తేసయది పుట్టదు. హేయగసణ ధీ 

నారదీయ పురాణము 

యనాద్యయ దుర్వి కార. యెన యది జెవబుద్ధి వి క్రియాహే హతువై న 

తిగుణానాద్యనాత్మ యొక్క సంబంధ మెద్ది యది రజస్త మోగుణో 

(ది కసాధనయెన కర్మ బంధనము వేదవిపి ాతంబులు చేయక 

_ యుండుట, వెదనిషిద్ధంబులు "సేయుట ఈశ్వరాజ్ఞా బ్రంఘనంబు. 

తదాత్మ కంబైన కర్మంబు తమోగుణ రజోగుణ (వసవకారణము; 

ట్ 
[శుతిస్మ తిచొ దితమె సదనుష్టిత మై ఫలసంగత్యాగ పూర్వకమైన కర్మ 

మబంధక మది మేమియన నచ్యుతాం[ఘనద్భక్కి వ్ “జేరువనే 

. యుపకార మై (ప్రయాజాదిక మాగ్నెయాదికంబునకుం బలె మల పతాళ 

నంబు వలన మణికి. జ్యోత్స్న .యే దకారంబునం వేయంబడదు 

గియున్న యదియె యభివ్యక్త మౌట యెటువతె నినా నాయావిర్భా 

వ్యంసంబువలన 4 నవబోగధాది 

గుణములు |వకాశించు( గాని నడుమన్ జనింవ దని యాత్మకు 

నిత్యత్వంబుల బేవేశ్వ గర తతాధి మూలంబునై శుతిచో దితంబు లగు 

కర్మంబులచేతనుం "హడిన యీళానస్మృతి విద్య యని వినంబడిన 

యది; ఈ ఏద్య బుభులకు విష్ణుం డుపా స్యుండని చెప్పుచు; న్న యదియై 

"సేవింపం దగిన యీ శరుని 'వ్యత పఏయకాంతయుం జోల. 8 బకాశిం 

పంజెయు భక్తిరూప యగు. నీ విద్యచేత( జూవంబడి. హారి తన 

దానునికి బందంబు మాన్ని సంతోషం బందించు నా యీశ్వరుండు 

హేయ వత్యానికానంఖ్యయ కల్యాణ గుణసాగరంబును, (శ్రీ) భూ నీళా 

దీయవతియు( జిద చిద్విశ ఇనాయకుండును నగు నీళ నరునికి నే తచ్చి 

(దూపంబగు వవంచంబు స్వా 'దీరం బని యువనిషన్మతము నని 

యతంబై న నతండు సర్వ చిదచిద్వన్తు వ్యాప్త పత ఇముచేత( ' బవంచంబు 

దానయై యుండునని వేదాంతంబు లాయన "వై భవంబు టోధించు 

చున్నయవి; ఇందు( గొందజు (గహావిములుం' బలె నిశానిష్టచేతను 

లెంత పర్యంతంబు తదాదేశము లంత పర్యంతంబె; ఈశ లన్య 

[పకా కారంబున నీశులు గారని తా నడిగిన (ప్రశ్న ంబులకు ను త్రరంబులు 
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కశ్యవగోత వవిత శ్రీమదల్దాడు నరసింహ ప్రణితంబై న 

నారదీయపురాణంబు నందు సవ మాశ్వ్యానము 

సంపూర్ణము 



0౫ 

ME టి 

నారదియపురాణవంు 

అష్ట మాశ్యా సము 

న్యా మానస రాజ హర్ ౦న! 1 పాంగాత్తంసా 

ణాాశయ q 
గ్ర 

ర్ ల వ్ 

విం విభూష! . కోభనవేషా: 1 

అవధరింపుము. నూతుండు శౌనకాదులకు హరికథా సుధా[పవా 

హంబు వెల్లివిరియ నిట్టనియె ననిన వారలు నిజశా స్త్ర ధౌరంధర్య 

పాగల్భ్యంబున పచ్చి నిలిచిన యప్పుడు. 2 

దీర్ల వరంజ్యోతి రిద్ద తేజో మహిమా 

కీర శుభాకార శ్రీ 
రి 

నిర్హిద న్ఫూర్తిసుతుండు నిలిచెన్ నభలోన్. ట్టి 

నిలిచి . 4 

పాషండ మతగర్య పర్యతంబుల మీద 

దంభోశియై మహోద్ధతి వహించి 
చార్యాకమత మహా సాగరావళి మీద 

నౌర్యానలస్ఫూ ర్తి నా|క్ర మించి 

బౌద్ధ దంతావళో దృట ఘటార్భటి మంద 

సీింహరా జంబు సిద్ధి నెదిరి 

జై న మహారణ్య నంమాతముల మీద. 

నతుల దావానలంబై సృరించి 

కపి లాక్షపాద కాణాద వైరించ 
మతఘనాంధతమస మండలార,. 

మండల [పకాండ ఖండ నోద్దండత 

నట జయించె నా శకయాధ నుతుఃడు. ర్ 

న హిరణ్యకశిపుని భార్య, 
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శ + లా? త త pen ” ఇ 

అప్పుడు యుకులు తోచక 'వతివాదులు భంగంబు నొంద నుధాతరం 

గంబులై న వాక్కుల విజృంభించి యున్న యెడ ( దం;డి రోషోద్ధతుండై 

యమున ఖో! ఇవ: తృభావం బెణింగింప సిటసియు (్ర 
oh ల ద్ద 

వినుము జనక! నిజనేవక 

జనక ల” కమైన యట్టి చ; కియశము నో. 
a 

భనమతులు వారు నన్నుతు 

అనిశంబు నొ నర్చి ముక్తులైరి ధది, తిన, 7 

కుండై న వండు ధవ నంబున హ్మోది ది దివిజులకం టె కీ ఘిందట 

"నుండె నది యజింగించెద వినుము... 8 

(ధువుని చరిత్రము 

భవ్యబై శివం డుతాన వాదు డన6(గ 

బంధుండు మనకు గుణాధికుండు 

సాధర క్షణచణ శక్తి చకధరుండు 

దుష్టశిక్షణ చణకశ క్రి  ధూర్చటియను. 9 

ఆత 

ధువు(డు తనకుం దనూభవు( 

డవుట మహాధన్యు. డయ్యె నారాజున్ వై 

షవ బంధుత్యంబు మహా 
(మ! 

(ధువ పూర్వతపః ఫలంబు దొరకక యగునే. 10 

ధర్మాత్ముడైన యుతానపాదున కత్రి 

పీతి శీలునకు సునీతి యనగ 

సురుచి యనంగ దెజోరానులై న థా 

ర్యలు గలరిరువు రుదారమతులు 

వారిలో సురుచివై వర్తిల్దు మోహంబు 
రాజ చందునకు సర్వజ్ఞ, నిధికి. 

నవియమై యున్న యానునీతికి (ధువు( . 

డను విష్ణుభక్తి నిష్టాధికుండు 



"గ దీయ సు రాణము 44.7 

ఆ.వె. గలిగ నానురుదికి గారాప విడ. డొ 
bh 

కు_దుడు మోూహారాశి కవితమూ రి 

తండి తొడలయింవ డాముదు గులుకంగ . 

(ధువుండు ₹ ణే వచ్చి ఏపకుండైన. 11 

ఇళ 1 iy Mn Mn MN crt a సు విలా ఆడ 
టం 4 ఉతానవ ఖు ఏయు సురుచికి ye డ్రి ఆల్ doy OW. 12 

క పతి బాగ దెలిసి నురుచియు 

నతిగరం [౧౦ఫ | ముగుచు నా[ధువు( గని సి 

చతనున్న ౧కు. దగునా 
WW అటో అ జ గ ఖ్ ry జో mE వ్ర || 

తతమగు సుబ ఇర) నారథంటొ వతా। 19 
ఉం Ww గ 

వ నీ RE (అయ య్ యుండిన 

నా రడువున( బుట్టి యతిభునంబగు తవమీ 
న్న 

లోకములు యుచ్చం నసిన( 
ఆటీ న | 
జేకూరుంగాక చింత చేసిన గలదే. 14 

ము, అతియోగ్యతృము సీక్ష, గ లిన సను నేడయ్యో సవత్ని తనూ 
(un గ ర వ్ 

జత దూద్యత్యము నెొందినా(డ వతులై శంర్యంబుచె రాజుసీ 

చతరుంగా నిను;జూబె ; విత్తు అటిక క్జాధ్యుంబులై నన్ నిరా 

కృతముల్ గాన చై ఘనోషరస్థలుల నాకిర్ణంబుగా( జల్లినన్. 15 

క, ఈ రాజాంకమునకు సుకు 

మారుండు శూరుండు నా కుమారుడు దగు; వీ. 

డేరాజగు సీధరణీ 

భారమునకు; నికు నింకథ్యాతత గలదే? 16 

వ. అనిన రాజు నట్టనే సమ్మ తించిన సామర్గ దుఃఖాశుధారోరన్కుంండై. 

మాతృగ్భహ ంబునకు నేంగి తల్లి యడిగిన, సురుచి దుర్వచనంబులు 

విన్న వించిన, వ్యథ థన రంది నునీతి మెల్లన నిట్టనియె. 17 

ఆ.వె అన్న! దుఃఖమేల యా నురుచి యథార్థ 
యి 

మైన యట్టవల్కె; నల్బభాగ్య 

నామురారి గొల్వ నట్టాట కాత్మావ మ 

రాధమది నహిం వ నర్హమనఘ ఘః ee 16 

1. బుటిగం బుటి. " 
లు డి 
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కావున నాపదలు సౌవింబిన ధైర్య ంబు వదలక యనుభవింవ 

వలయు; రాజు తండి; సురుచి తల్లి; వీరిపై నలుగుదురే ? సురుచి 

రు|దునకుం బలె మీ తం్మడికిం |బియకాంతయె 

పెద్ద ౦బు చేసిన నది నీకు ననాయుష్క_రంబు. 

మ తనూజుండవెన కతన రాజోత్సంగంబు గోరం దగునే? వారి 

క దీ 
ంటె నాధికంబు గోరెదవేని హరిం బూజింవు; మతని యన్నుగ 

9 

హంబున  |బహ్మాదుల కై శ్వర్యంబు గలిగినయది; యన విసి 

హ్ యె 19 

ంట ! కృతార్జుండనై తి నే నకలకా 

మ్మృపదుండై న యామధు విరోధి 

గలిగె నా నానక లలోక స్వామి ( బాయక 

కొలిచి సర్వానురస్థల పదోష 

రి స్థానబిథి వ ర్తించెద; నమ్మహీ 

నాయకాంక తలము హక దగదు 

మద్భాతక కాని; మొౌనివర్తనమున 

కబ్దజాదుల కలభ్యమగు నట్టి 

పదము. గోరెదణ జూడు మద్భాగ్యమహిమ; 

నీ తనూజుండనై తి మహీతలమున 

నాకలోకంబు నందును నన్ను నెంచ 

నధివసించెద నుచైః పదాంతరమున. 210 

అని పల్కి వడలి 'పురోపవనంబున సప్తర్షులం గాంచి వారిం 

గాంచుటయే భగవదను గ హంబుగా( దలచు" కొని యా యవమా 

నంబు వారికి విన్న వించి “కరా హిరణ్య గర్భవురుష (పధానావ్యక్త 

రూవిదే, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ శుద్ధ జ్ఞాన స్వరూవిణె” 

యగు నీ మం|తంబు వార లుపదేశించిన యమునాతీరమధు వనంబున 

జవించుచు సీశ్వరుండు సాకాత్కారంబున హృదయన్థుండై_ కానువించ 

దేవత లనేక విఘ్న ంబు లొనర్చినం దరించి బాహ్యంబున సకలాత్మ 

భూతుండె యై దేశకాలాద్యుపాధి రహితుండై. ఘనచిత్పకావండై 

నిలిచిన యప్పరమవురుషు షునిం గని తర్ష వర్షవాత మహోష్మ భవశరీర 

దుఃఖంబులు మజచి ధ్యానంబు( గావించిన యప్పుడు గరుడవాహనా 

రూఢుండై నిలిచి. er 21 

నవి నీకు నాయుష్కుర౦బు, 
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హరి మెఅ'సె రత్నమౌళ్యు 

తరుండ్రై నూతన శీఘనాంబుద స్పూర్తులతో 

స్సుర దుదయాచల *మత్సర 

నిరతిన్ బాలర్కుతోడి నీలా|దియనన్. 

అతని యాననము నమంచిత కుండల 

దయ విభాసి యగుచు( దనరె నికట 

విఅనదుచితకాంతి వెలయు బాలారుణ 

దయ సుపార్శ నవ్యవనజ మన(గ. 

తగ గౌస్తుభమణి బిందిత 

మగు జగము వహించి నిలుచు నచ్యుత రూవం 

బగణీయ విశ్వరూపా 

ధిగతంబై నిలిచినట్ట తేజము నందెన్. 

చితతర రత్నభూషా 

పాత్రము లై శౌరిదివ్య బాహువులు నిజ 

సో తహిత కధలదన' వపు 

ష్పాతత్య సుర దుశాఖలై దీవించెన్. 

శ్రీ మంతములై తత్పద 

తామరసము లమరె నఖరధామముతో ను 

ద్దామజ్ఞాన సుకృత క్రీ 

ర్యామోద (శ్రీలు నతుల కర్పించుగతిన్ . 

449 

పలి 

29 

24 

వర్ 

26 

ఈ రీతి విజృంభించిన నయ్యోశ ఏరుండు (ధువునిం గాంచి దంతాంశు 

సంజ్ఞామృత (పవాహంబుచే గాత్రరేణువుం దొలంగింపుచు వరంబు( 

గొనుము. మద్ద్యానాం చితేం[దియ ని గహంబున; కదుష్క_రమనో 

నిరోధంబునం జేసిన తపంబునకు మెచ్చితి. వాయు నిరోధంబుచేసి 

నా యందు(జిత,ంబు నిలిపినవాని మదాజ్ఞ చె సుదర్శనంబు రక్షించు. 

సాధుబుద్ధి యగు నీవంటి (పవన్నుండు. మన్మాయ జయించి (బ్రహ్మ 

వరాయణుం డయ్యెనేని వానికి వరంబు లిచ్చుబుర్ధి నన్ను, ద్వర సేయు 

చుండు నని యానతి యిచ్చిన నచింత్యమానంబై మూర్తంబై ముందర 

N-29 

ఫలదసపుష్పా తత్వ, 6, దుమ్మ-ర్మ, 

న, 4 వరమత్సరముగ బాలార్క, 
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నున్న చతుర్భుజ (బహ్మంబు, గాంచి యేమి సేయుదు నెట్టువినుతింతు 

నెట్టు సేవింతు నని యూరకయుండి హర్షాశువూర్ణుండై “స్వామి! 

(పనన్ను ండవు గ మ్మని యతి|వయానంబునం బలుకుచుండి దండ 

[ప్రమాణం బాచరించి వణంకుచు( బులకించి యున్న యతని గర ంబుల 

నెత్తిన( దత్సంస్పర్శ హర్షోపచయంబున సృవశకి, గొంత మెణయ 

మూర్తి 'వ మద్వాగ్ జ్ఞాన నిభంబై న శోంఖంబున నమృత బిందువు 

దొలంక ముఖమార్జనయి గావించిన మున్నె విమలంబై న చిత్తంబున 

దిభువన గురు శంఖ చక స్పర్శజ జన్యజ్ఞా జాన భానుండు + స్వురింప నిట్టని 

ఏనుతించె. 7 

. జయ జయ లసమాన శంఖచ।కాసి శా 

ర గదా కిగహణ భుజా [గ (వభావ 
జ ం 
౧ 

జయ జయ నిజదాన జనయోగ్య బహు కామ 

భువన తయమయ సంపూర్ణ విభవ: 

జయ జయ సర్వాత్మ సంభూత భావజ్ఞ 

సర్వ శరణ్య కాశ ఇత వరేణ్య 

జయ జయ దైత్యభంజన ఘన [ప తి పూ పూ 

రుష కాల సంయుక్త రూప నాథ 

ఒక్క_రు(డ ఏవైె నిఖిలలోకోదయా వ 

నాంతకారణమైన మహామహుండ 

వొక్క_రు(డ వీవ్ సకలలో కోత రు(డవు 

కలిత శుభమూ ర్తి యెంచ నొక్క_రుండ వఏీవె. బి5 

ఇదిగాన నీ తత్ర్వంబు నెవ్వ రెణజుంగుదురో స్వామీ ః య వికృత 

నిజ : రూవుండ వగుట సిక్ష వివిధ భావము మాయే విరుద్దరేబు 

గాదు. దినకర కరజాల *మూషరస్థాన నంగంబున నవిక త మేనీయు 
నిజరూప  వికారంబు వహించునట్టు సీ రూపంబు వైకృతంబును 

గారణంబునన వినంబడియె. ఆ వైక్ళత రూపము జగతని వేదంబులు 

పలికె. కారణం బగు నవి [(బహ్మమును, సత్తునని విన్న వించు; నట్టి 

దేవ వంద్యంబులై న యీ రెండు రూపంబులు భజించెద. విశ్వమూ రీ! ] 

నిన్ను. వేదంబులు దశశతముఖునింగా, సనహసాక్షి పైదునింగా( 

_ బలిక. మణియును నహసముఖపాదాక్షి బాహూరునింగా. బలికె. 

మవాగజ్హాన 8, (గణి, 9, మూవక, 
ఈ 

| 
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వితతునింగా నణువుంగాను దీర్జునింగాను పలికె. బ్రహ్మభూతుండవై 

వితత విమలరూవుండవైన నీయందు నివిశుతము వేజైయున్న 
యదియుంబోలె. జూడంబడి స్వాశయాభిన్నం బయ్యె. జల మయం 

బగు ఫనంబు గాన్సించి లయకాలంబున వేయిగాని యట్టు వివిధ 

రూపంబు లన్నియు నిన్నుం గలయు, లోకంబులలో నగణిత పృథు 

శ క్రివై యుత్సథన్థుల నాశంబు నొందింపుచు( (బణత జనంబుల 

ననంత జ్ఞాన దానంబులం బోషింపుచు నిన్ను చేవింపని వారిని ధన 

తనయ వధూజనంబులచే మోహంబు నొందింపు చుండుదు. నీ 

స్వేచ్చనే |త్రిజగ దుదయ నాశంబులగు నకల న్వజన కామోత్సా 
దంబును, ఖలజన వ్యాపాదనంబును జేయుట స్తుతియింప వలయు; 

ననికాశ యగణిత గుణ సిద్దుండ వై న నిన్ను నుతించనేర. వంద 

నంబు సేయనేర. కందనిభా : శంఖంబు పూని యిందు నిభాననంబై 

సుందరావలోకనంబై సుచారంబై బృందారక జనవందితంబై 

సురూపంబైన నీ రూపంబు సేవించెద. _ ఉత్తమ స్థానంబు6 గోరి 

తపంబు సేయుచు సాధుమునీం[దగోవ్యుండవై న నీన్ను( గంటి 

కాచంబు వెదకుచు దివ్యరత్నంబు కాంచిన యట్టు కృతార్థుండనైతి. 

అపూర్వ దృష్టంబులై న సీ పాదపద్మంబులు గంటి విడువం జాల 

గామంబులొల్ల( గల్ప వృక్షంబు! జేరి తుషామా(తంబు వేండం 

దగునా? మోక్షనీజంబవగు నిన్ను శరణంబు నొంది, బహిస్ఫుఖంబులను 

భవించునా రత్న ఖని తనకు సద్ధించిన( గాచమయ  భూషణంబు 

యు కం బగునా ? ' యుష్మత్సాదాబ్ద భక్తి యెల్లప్పుడు నాకు లభింప 

వరంబి మ్మీ వరంబే మతియు మజీయు వేండెద నని: యాత్మసందర్శన 

లబ్ధదివ్యజ్ఞానంబునం బలుకు నతనిం గాంచి భగవంతుం డిట్టనియి. 29 

విను రహస్యము వత్స ! విష్ణు నారాధింప 

ఫల మీతనికి నేమి గలిగె నంచు 

జను లాడు కొనుదు రసాధు వాదంబు లి 

పైది లభింపక యుండ; నిష్టమైన 

యుత్త ము స్థానమే నొకటి నీకిచ్చెద సీక్స 

గల్పాంతమున మన్నికాయ సీమ 

యందెద వఖిల గహాధార భూతుండు 

వైకల్పకాల [ధువాధి లకి 

10, తృషా, 



452 

తే, గీ, 
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గాంచి సరె నక వంద్య భాగ్యము వహించి 

మతత్పసాదంబు వలన ధర్మగుణ నీల 

యిన ల్సి తల్లి వరసీతి యానునీతి 

గారవించంగ నిఖిల విఖ్యాతి నుండు. 

అని లాలించి నిజాలయంబునకు నత్యంత |వసనైక హృ 
ద్యనిరీక్షన్ నిజదాసు. దామరలి యత్యాన క్రి నడ్వేంపు చున్ 

జనమింటన్ సుర సిద్ధ సాధ్య వరులంచత్క_ల్ప భూజాత నూ 

గ్ 

తన నూనంబులు భోరునం గురిని రు రుద్యద్భక్తి మై నంతటన్. 

పరమ వద మందె నిగతి. 

బరమానందమున (ధువుండు; పరమాత్మ కృపా 

పరుండై (పనన్ను.డై నన్ 

గరము ననాశాన్యవన్తు గణములు లెేబే; 

పహ్హాదుండు తండ్రికి భగవత్సభావం బెజింగించుట 

ఆ.వె. హరి (పనన్నమూ ర్తి యగుట ననేక వి 
ఘ్నములు గలవు భజనకాలముననె. 

యలసతయును నిద యతిభయంబులును గా 

మాతురతయు మదము నాదిగాంగ. 

_తరియింపరావు విఘ్నాం 

తరములు హరిభజనవేళ; దర్వీకర శే 

ఖరమస క రత్నమువలె 

వొరకునె నుక్చతులకు( గాక దుర్హభము లిలన్. 

అరయ(గగ(గోధాదులు శ్రి 

హరి కల్పమహీరుహమున కావరణంబుల్ 

దొరకంగ నీవు వానిన్ 

నిరసించిన యట్టి థాగ్యనిధికిం దక్క_న్. 

అరిషడ్వర్ష మహాఫణి 

పరిగు ప్ర దురావ చక్రపాణి నిధానం 

బురు విద్యనొందు వారిన్ 

నిరతము సేవింతు నిత్యనిర్మలు రగుటన్. 

వ్ 

ప్రే 

వ్లి 

బీ 

లివ్ 

§6 



తే.గీ. 

రెన్ 

గీ. 

శభ 
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హరి భజించుట దుష్కరంబని యుపేషక్ష 

చేయువా(డతి నీచుండు (శ్రీవిభుండె 

యంతరాయంబు లణంగించు నమ్మహాత్ము 

శరణమని కొల్వ (బాపించు. బరమ వదము. 

(శద్ధా తిశుద్ధభావ ని 

బదాచ్యుత భజన శుది (పావించి యఘా 
ధి ధ్ 

నద్దాంతరాయ ములు చను; 

నిద్ద మహాదీవశిఖల నేగవె తమముల్ ? 

అని మణియు నిట్టనియె. 

నాలుక గల్లియుం దుదితనాశనకారణ విష్ణు క్రీర్రన 

శ్రీలు వహింప( డెవ్వండ సుశీలుండు వా(డు; విముక్తసౌధరా 

ప్కేలికి నెక్క నిచ్చెన యకించి దుదారత€ గల్ల నెక్క_(డే 

బాలిశు( డట్టి మూఢుని నపాయరతుం దల(చంగ( బాపముల్. 

కాన గోవింద మాహాత్మ్య కథల యందు 

నిరువమానంద మొంది వర్ణించి సన్ను 

తించి న ర్రించినట్టి యా నియమవపరు(డు 

పరమ భక్తుండు ఘనుడు నద్భాగవతు(డు. 

జలజాక్ష భక్తులం గని 

పులకాంకురములు వహించు పురుషున కవియే 

వెలలేని వ జకవచము 
వ్యా 

నలుగడ దురితాస్త్రచయము నాటునె వానిన్. 

హరి దివ్య కథ్మాశ వణాం 

తరమున నానంద బాష్పధారలు వడి యాం 

తర తాపష్యతయ దహన 

స్పృరణంబులు మాన్సు నెట్టి పురుషులకై నన్. 

453 

ల 

లర 

89 

4&0 

41 

42 

శీలి 

అని యవ్వుడు |వహ్లాదుండు భక్త్యాహ్లాదంబునం బలికిన భగవత 

భావంబు విని హిరణ్యకశిపునకు భగవదిచ్చవలన రజ స్తమో।దే 

.. కంబున గర్వోత్సెకంబు వొడము నంత. 4&4 
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అతి కోషోద్భటు( డా హిరణ్యక శిపుం డాదటోపతేవోమహో 

ద్దతి హుంకారము సేయనంతనె భయో।బ్బాంతిన్ వణంకెన్ శచి 

పతి; భూభ్ళ ద్రహనాంతరాశపతి విభంశ ంబు దాల్సించె దే 

వత లెల్టం జలియించి (మొక్కి-రి భయవ్యాలో ల చిత్రంబులన్. 49 

మునివరులు ధ్యానయజ్ఞ జి 

ప నియమ నముపాననములు వాటింపక యా 

తని మనసు వట్టి మధునూ 
ను వైభవ మాత్మయందె తల.చిరి ఫీతిన్. 46 

అతి దుఃఖశీలు( డని విని 

యతనిని నిందించరైరి యాత్మజ్జులు శ్రీ 
యా షో 

పతి కర నఖరచయమువె 

దితి నుండెడువా(డు గాన దితిజుండై నన్. 47 

ఇట్లు హిరణ్యకశిపుం డంతరంగంబునం (గోథ వారి తరంగంబులు 

వెల్లివిరియ నిజకుల శతుండైన ప్యుతునిం గాంచి చేరంబిలిచి. 46 

ఉరమున. జేర్చి కుమారక : 

పరమరహన్యంబు6 దెలిసి పలికితి భళిరా | 

తిరుగం బలుకుర మాధవ 

హరి కృష్ణ ముకుంద శౌరి యచ్యుత యనుచున్. 49 

ఇటువంటి హాస్యదురు కులు పరికినవారిని శిక్షించి రాజ్యంబు వెడలం 

దోయించితి; నీ వెచ్చటి, వింటి వనిన నిర్భీతుండై. తం|డితో 

నిటనియె. వ్0 న 

ఇటులం బలుకు మెన్న (డేని ననురాదీశా : ఘనై శ్వర్య సం 

ఘటనామూ లము దుర్భవాగ్ని శమనాకాలా భమౌ నచ్చుతో 

తట మంతం బతిహాస్యమన్న భయశోక (గస్తు/ డై దేవతా. 

తటినిన్ స్నాన మొనర్చినం గలుగునే తం|డీ J వవిత్రత్వముల్ . ద్] 

| కావున. హాస్యం బనిన( బావంబు దీర నేనుమారులు' కృష్ణా యని 

_స్మరింపుము. మాయ సృజించిన జనులను దారు పతిమలంబోలెం 



వ. 

య. 
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(దిప్పుచు నున్న వాండు. తదిశ్వరశ కి క్రిం వాసి నిమేషోన్మేషంబుల 

యందేని నమర్థుండు గాడు. స్ వసాధుః వచనంబులు వినక నర్వేశ్వ 

రుని వేండుకొనుము. వూర్వపాపంబు లేనియుం దొలంగు. 

ఈ యైహికంబు సుఖంబుగా( గోరుచున్న వా(డవు. తద్దుఃఖం 

బెటింగించెద. ర్ఐ 

హాదుడు తండికి భపదుఃఖ స్వరూపం బెజింగించుట 

వల బహుమలా కిర్ణమౌ జనని గ. 

ర్భంబున సౌకుమార్యము వహించి 

యుల్బ ంబులో (సుక్కియుండి సంభుగ్న క 

రాస్టి పృష్టాధిక కుం డగుచు మర్వు. 

డత్యాష్టు కటు ఏ సతీ ష్టాల్షత్యుష్ణ లవణంబు 

లగు తల్లి భుజియించు నట్టి 12ిళ్ట 

నముల వేదనలంది నల(గి నిజాంగ (ప 

సారణాకుంచన శకి లేక 

. యనిశ మలమూత్రవంక లిప్తాంగుం డగుచు. 
జన్మశతముల వై చైతన్య సరణి(దలణి 

పరితవించుచు నిజకర్మబంధనమున | 

గర్భ దుఃఖంబు గాంచు న|గంబు నందు. ధ్లై 

పాజా వత్యవాత పీడ్యమానాస్థిబంధనుండై [ప్రజల సూతిమారుతంబులచే 

నధోముఖుండై. క్రేశంబున మాతృజఠ రంబు వెడలి మహామూర్చనొంది 

బాహ్యవాయు సంస్పర్శంబున విజ్ఞాన (భంశ ౦బు నొంది శరీరంబు 

కంటకంబులం బొడిచిన యట్లు, [కక చంబులం జీరిన యట్టు వేదన 

అంది పూతి [వణంబులతో( [గిమియుం బోలె ధరణిం బడి కండూ 

యన పరివర్తనంబుల యందు నసమర్ధుండ్రె స్నానపానాదికంబుల 

యందేని వరేచ్చంగాని తాంజేయ నశక్తుండై కిట దంశాది 

బాధల నొందియు వారించుకొన దకుండుగాక పొత్తుల పయిం 

బవళించి దుఃఖంబు లనుభవించు బాల్యంబున మూఢాంతఃకర ణుండై 

యజ్ఞాన తమళ్ళన్నుండై యే నెవ్వండ ? _ నెచ్చటికి నెంగుచున్న 

ll. నుతీవ్హ లవణంబుల గు, 12. వస్తుభోజ. 
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తే, 

నారదియవురాణము 

వాడ? నే రూపంబువాండ ? నేబంధంబున బద్దుండ నెనవా(డ ? 

కారణం బెయ్యది ? కార్యం బెయ్యది ? యకార్యం బెయ్యది ? 

వాచ్యం బెయ్యది ? యవాచ్యం బెయ్యది 2 ధర్మం బెయ్యది ? యధర్మం 

బెయ్యది ? కరవ్య మెయ్యది ? యక ర్తవ్య మెయ్యది? గుణదోషంబులు 

గలయది యెయ్యది ? యని తెలియక శిక్నోదర వరాయణుండై 

కార్పాసవీజంబు తంతు కారణ వకైఘంబులచేతం బోలె నానా 

దుఃఖంబులచేతం బరిప్పుతుండై యుండు. యౌవనంబున నర్ధ్హారన 

దుఃఖంబుల నర్భావన దు8ఃఖముల నృపాలాదులచెత నర్ధ వ్యయ దుఃఖం 

బులం బొరలుచు వ్యర్థోద్యాగంబు నంది యణంగుచు నుండును. 94 

పత కళత కత ను 

మిత ధనాద్యములచేత మెల(గిన సుఖముల్ 

చితముగ నున్న కెవడి( 

బాతములె ధర్మ సౌఖ్య భాగ్య కమముల్. JT CN 

ఈ భవంబుల యందునెన్నెన్ని యోనుల 

జనియించు విగత విజ్ఞాను( డగుచు 

నలరి త త్తద్యోనులందు వై రాగ్యంబు 

నందండు సుఖముగా ననుభవించు 

నరకంబులోపల నల(గి దేహముమీ.ది 

యాన మానడు నిరాయాన బుద్ధి 

నాత్మ జాయాతన యాగారపశు ధన 

దవిణ బాంధవమైతి. దగిలి యాత్మ 

యందు దను మెచ్చుకొనుచు నత్యంతదురిత 

కోటు లొనరించుకొనుచు దుష్కు-ంఠి తాత్ము( 

డగుచు సంసారచ।|కంబునందు( దిరుగు 

మానవు. డగమ్యతర దేవమాయ కతన. 56 

ఆత్మలో దారవుతధనాది మోహ 
ములు మహాదుఃఖతర వీజములు చెలంగి 

తనువు భేదించి వెడలి చేతనుని | బాయ 
మున( దవింవంగ6 జేయ నమోఘకశ కి.. Ct వత్త 

తే.గీ. 

౮ 

mtn 



ల 

తే.గీ. 
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మహామఃఖవాహిసి సింధువయ్యె 

ముదిమి యెన్ని యపస్టలం బొదలు మృత్యు 

ఖతి సన్ని పాాతంబుగ( బెక్కులేల 

వార్థకము వంటి దుఃఖ మివ్వనుధ గలదె : ర్ 
౮0 

మఆజియు వహ్న కంబు వాతాసి మృగాహి పక్షి పశ్వాదులచేత 

జనునకు మృతిభయంబు (పావించు నింక నిన్ని యననేల ? 

నెయ్యదియు జనులకు నాశకరంబె. నాశహేతువులు కాని దేశకాలం 

బులును అెవిట్లు భవంబున విమర్శింపుచు సుఖం బెజుంగమి నెట్టు 

వితర్కి.ంచిన దుఃఖరరదరంబుల యగును. 59 

దావ తయంబందు( దనరు నాధ్యాత్మిక 

మగు నది శారీరక మనంగ మాన 

సంబన రెండయి జరగు( వీనన శిరో 

రోగ 'భగంధరాకోజ్యులో గ 
గుల్మ కూల శ్వాన కుషాతిసారాది 

కంబయి శారీరకంబు వెలయు ! 

మానసిక మెంచి చూడం గామ చుద లోభ 

లిద్దరణిలో న. 60 

మృగ ఖగ మనుజ పిళశాచో 

రగ రాక్షన ముఖ్య పెడ (పాపించినచో | 

నగు నాధిభౌతికంబన 

నగణేయంబై న తాప మతి చి|తముగన్, 61 

gid ఆక రా ర న 
న్దీత్ర ష్ణ వర్ష విద్యు 

ద్వాతాంబు ముఖ (ప్రభూత బహుతావము వి 

ఖ్యాతముగ నాధిదై విక 

మై తగు శాస్త్ర కమమున నారసి చూడన్.. ల 62 
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స్తావర [కిమి జలచర పక్షి పప నర 
థి 

దేవ ధర్మాత్మ ము కి పరజాతి 
అనాలా 

[క్రమమున నెంచ6గ( బిథమంబు అవి ది సతి 

యంబుల కన్న సహ (స భాగ 

సమదికంబులును సూత్ష్మంబులు సూక్ష్మసూ 

కంబులు సూక్ష్మ తరంబు లట్ట 

సుషూలములు స్థూలనుస్టూలములునునై 
ఛి 

సూల తరంబులు లీల మెణయు 

కర్మ బంధ నిబంధ నోత్క టములై న 

[పాణు లుండని చోటు 18వి విశ్వంబునందు 

గలదె యంగ? కాష్టమ కళయునై న 

నిర్ణయించిన సిధరబీతలమున,. గల 

దెహాంతరంబున. గొన్ని యాతనల నొంది దేవ నర పశు వడి తిర్య 

క్టావరత్వంబులు గాంతురు. . వాచిక కర్మదోషంబున( బశుత్వ మృగ 

త్వంబులును, మానసిక కర్మవొషంబున నంత్యజత్వంబును, శారీర 

కర్మదోషంబున స్థావరత్వంబు నొందుదురు మతీయు. 

ఆతిభయంకరులైన యమకింకరులు [కోథ 

తామాత్తులె వేగం దార సీల్ల( 

గని వివశత నొందయగా వారు యాతనాం 

గంబులో నిల్పి దుష్క_ర్ము గళము 

కఠిన పాశంబుల. గట్టి యీడిచి తెచ్చి 

రాజభటులు సాపరాధులంబతె. 

దూలించి నంత ప్త తాలుకాన్విత కాప” 

ధంబున నడివింప( దావ మంది 

యపుడు తుత్తృష్ట లుదయించ నతిక శాప 

హారములు వీపుపై నొడ నత్యశ క్తి 

నిర్తర స్థలముల వెంట నిలువనీక 

తరుముకొని ఫోవ న మూర్చిల్టి తేరితేరి. 

18. 
=. 

లోకంబు నందు. 

64 

65 
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ఒనర నవతి నవసహ[స యోజ నాధ్వ 

ముద్ధతంబుగ మూడు ముహూ ర్రములను 

శమన భటు లిరువురు మహాసాహాసికులు 

యమ నివాసంబు( జేర్తురు యాతనలకు. 66 

నిబిడోల్ముకచ్చట నిజమాంసచయము( గా 

వించి యుగత( దినివీంచి రొక్కా 

యెడ నొక్క-_రునిచేత। దొడిమడ నొన(గించి 

రు మహార్భటి నుుగలోహ 

ముఖ గృ్మధములచెత ముహురాం[త కృంతనం 

బొనరించి, రధిక మహో[గ సర్ప | 

వృశ్చిక దంశాది వివిధ దంశనముల 

వేదన లందించి, ద్విప మహీథ 

రాగ పాదంబుగాగ్యవోంచిరంబు గర్త 

రుదులం జేసి యాయుధ విరుద్దులైన 
ధి 

విడువ కంతంత బాధించి వెగం గనలి 

శమన దూతలు దుర్వార శ క్తి మెటుసి. BT 

తమి[సాంధతా మిస రౌరవాదులైన యాతనల నరులనేని, నారుల 

నేని యన్యోన్యసంగ దోషంబునం _ బొందింతురటుగాన సర్వ 

జగతూ ఎర్జుండైన భగవంతుని భజించిన నకల డోషంబులు నణంగు 

మజియు, 65 

పలుకుట కుడుచుట క 

నిలుచుట తిరుగుట సంచి చీ నిద్రించుట, లో. 

కులకు హరి పరణమున, 

గలిగినయవికాని వేజె కలుగవు తండీ : 69 

కావున (దామనబుద్ధ్ది విడిచి వూర్ణంబునం జేసిన హరి పూజనంబుల 

లభించిన మ హైశ్వర్యం బనుభవింవు చున్న ప్పడుం బూజింవుము. 

కృతఘ్నుండవు గాకుము.. నర్వేశ్వర కల్పితస్వభావంబు విడువ 

శక్రండు లేడు గాన( దం|డియేని గురుండేని యహిదంష్టాగంబు 

పయి వేలు చావిన వారింప వలయునని న్యాయంబునం బలికితి, 

సీ యవరాధంబు క్షమింవు మని పాదంబులం బడిన( దద్దెత్యపతి 

యిటనియె. . క్ 7 ట్ర 
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(౪. జే జు లొ ఇ % లో చ గ్గ వ్ ఒం 6 జ జం (( ఇను ఇ.’ 

కార కాకి శిపుంయుం హారిభర్త అదుమి, (పహ్తాదుని ఘంద 

తే. గీ. 

తగునె నీకు నశ కి ధరణీనురోచిత 

కర్మంబు చేయ మదర్భమున జ 
Mn 

నించియు ధూర్తులౌ నీరజేక్షణ పక్ష 
జనులు వచించు నిస్సార బుద్ధి 

mn © 

వలకద శోభన కళకు మూల 

మస్మత్కులోచితమైన తేజము నీకు 

నెవడు తప్పించ నిదళ కి 
థ్ 

మణి జపానూన సంగతి మాడ్కి నంగ 

దొషమున సంభవించు తద్దుణము నిజ తు 

లాఖి వృద్దికి దనవారి నాచరించి 

తిరుగుటయ నీతి యికనేని తెలియ( జూడు. 

క్ష 

రతేజము మత్కులోచితం బగు బిరుదా 

హరి. జరి కొల్చితివి యా 

పురుషాధము నట్టు లజ్జ( బొందక వత్సా! 

సకల జగ్యత్పభుండ నగు సాహనశాలికి నాకు, బట్లివె 

72 

యకట :! భజింవ నేమిటికి నన్యుని ? నెక్కిన వానికిన్ మదో 

చ్చకరివరంబు కొంచెమగు సామెత గాగ బరో కి నిష్టన 

ర్భకు(డవు గాన మన్మహిమ ఫౌరుషమింతయు( గాన వేమనన్. "ఏ 

నాకు |వభుండు లేం డఖిలనాథుండ నేనె; | వతాపళాలినై 

యేకరథంబుగా జగములేలు నితండె పభుండు, దేవుండున్ 

లోకగురుండు నిస్సమబలుండు; గుణాఢ్యు(డ; నేనె యిన్ని టన్ 

శ్రీకరమూర్తి,నై వెలసి చితవిచితత నుంటి వేడుకన్. 74 

దేవతలలో విష్ణుదేవుం డనంగ దేవో త్రముం డొకండు గలండు. శంబ 

రుండువలె మాయగలవా( డతని. బెక్కుమారులు జయించితి, 
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నాకంటె నాత( డధికుండని నీకే ద్విజులు టోధించిరి ? వారిం 
గీ నా జ్ నాం ల Nn శకం చది ం <x దోడొ-ని తెమ్ము, భాషించెద; విష్ణుం డెట్ట యట్టనే నర్వోత్మృషమ్షుండ, 
నతని విడిచి నిజకులోచిత శార్యంబు వహించి, యోరి : సింహ 

కిశోరంబ ! దేవ మృగ్యవజంబులతో నుండ నర్హ ంవె నీకు? నీ పౌరు 

షంబు చూపు మనిన నంజలిచేసి ప్రహ్హాదుండు కం కిట్లనియ్. 75 

దై క్యేం|ద | యిన్ని యు దగు? (దిజగజ్జయ 

సంపద నీకు; నోస్వామి ! నేడు 

(పాక కృతుండవు సివు పరమాత్మయైన యా 

హరి నిజాంశంబున నవతరించఛి 

యిట్టి యుండ క యున్న నీ శౌర్యమీ శక్రి 

యౌ మ హైళశ్యర్యంబు నేలకలుగు | 

నిది వితర్మ్కింపక యేల పల్కితివి (వా 

హ్మణ గోష్షి విడుమని యనృత భాష? 

యంధతమనబిలము చొచ్చునవుడు దీప 

మెట్టు దిగనాడ వచ్చు? సమిద్దమత్శ 

రాస్వీత ద్వేష షమున నిట్టులాడ (దగునె 

యకట సీకిది ధర్మమే యసురనాథ | "76 

సన్మార్గ దర్శనంబున కుం నకన్నులు దానె చెజచుకొనిన వా 

డమృకాస్వాదవలం బగు ర విడిచిన వా(డు; భవోద్దీవనా 

నలంబై న ఖలసంగంబు న్ రొందవచ్చునే * విష్ణుండు సర్వమయుం 

డగు నందునేనియ ద్విజులు [వధానతనువులు; వారి విడిచి వృథా 

జన్మంబు గావించుకొనం దగునే? గో బాహ్మణులు పరదేవతలు; 

హవిర్మం[తన్వరూపు టొకచో', మంతంబు లుండు. ఒకచో 

హవిష్యంబు లుండు. విష్ణు శక్తి [బాహ్మణాధారంబు. సమస్త జగ 

దాాశయం బైనయది. విప్రుల నాశ్రయించి దేవయోనులు [బతుకుదురు, 

దేవతల కేని పరదేవతలైన [బాహ్మణులకు. నెవడు వందనంబు 

సేయండు ? (వాహ్మణులు జగ్మదధంబు నడువ నక్షంబు లైనవారు. 

(మొక్కిన: బూజటించిన( దలంచిన  రక్షింపుదురు. నరులకు 

[గో బాహ్మణుల కంటె దృష్ట షాదృష్టహితంబు లేదు. దర్శన స్పర్శన 

కీ రనంబులచె గో బాహ్మణులు పాపంబులు హరింపుదురు. నిత్యోప 

పాపాగ్నినవపలైన జనుల నీలోకంబులు' మైంగవెే గో బాహ్మణులు 

వారింపక యున్న  భవవ్యాధిక్తిష్ణులెన చారికి దివ్య జ్ఞానౌషధం 
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బొనంగి రక్షించు. దైత్యులకు గో బ్రాహ్మణులు విష్ణు వరమపద నిధా 

నంబు. దెలుపు సిదాంజనంబు మూరులు; గో బాహ్మణుల నిధ్రైణుంగని 
ధి = 

వాడు నిర్విషాణ పకువనిన విని హిరణ్యకళిపుం డ్నాగహించి 

వఎడనవం* నవిం యిటసియె. TT 
దీ రిం (as) | 

అవురా ! యెంత మహాద్భుతం విది ! ఘనుం డన్మత్కులాంభోధి సం 

భవుం డీ బాలుండు తా బిడాల మెలుకన్ (బార్థించినట్టన్ ; భుజం 

గవితానంబు మయూరముం బొగడురేఖన్, (శి) మనోనాథు ను 

తవ రీలన్ వినుతించ నిట్టీదియె మందత్యంబు దుర్చుద్ధియున్ . 78 

మత్పుతు. డవయ్యు నీవ ని 

రుతృువమతి నజునట యుండి, విహీనా 
జో రా 

స్మత్సవకుల నుతించెదు 

మత్సాహన ధైర్య శౌర్య మహిమలు వినవే ః 79 

వాయసము చూత వనమున 

బాయక వరించి నింబ ఫలకాంక్షకునై 

యా యడవి. దిరిగి నట్టున్ 

బాయునె హరి నెజుంగుదువె దురాత్మక ! యనుచున్ . 80 

మనకు నీ హరి నుతి వినుట యుక్షమె? యెందు 
నున్న వా( డాహది? యోరి!: తంతు 

జాలంబు లేకయ, చేలంబు నేసిన 

గతి, నభితిని చితకర్మ కలన 

గావించి నట్టులు, గగన పుష్పము సౌర 

తే గీ, 

భా|ఘాణ మొనరించు నట్టుల, నిర్వి 

షయు(డైన (శ్రీహరి సన్ను తించెదవు శి 

పత్స్వంబు నొంది యశుద్ద బుద్ధి; 

సూక్ష్మదృష్టుల మా హరిం జూడ; మల్పు, 

డెవ్వరు. డెజుంగు మాకంటె ? సీదురుక్తి 

విడువు మని నిందసేయు నా విభుని గాంచి 
జ్ఞాన పాథోధియైన యానూనుండపుడుు. ౨. 81 
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కనలి చెపులు మూనుకొని, తను మాత బా 

లకు(డు; వాండు, చావటలమున ఖిన్ను 6 

డగుచు, బరమగుము నిరంతరాహిత (డైన 

గురు. డవార్యు, డనుచు. గొంత నిలిచి. 62 

సత్యంబు సీవెఖుంగక యుండుట ముసందుల కని యెజుంగం 

బడదు. జడస్వభావుం డజడన్యభావుని నెజుంగునె ? అతం 

డకల్పనుండు. నీవు బహు కల్పనుండ  వతండు నిగూఢ 

తత్వము. సివు (ప్రకటార్ధ దర్శివి. ఏ దేవులకు జ్ఞానంబుచేత( బరా 

యణుండైన విధాత కేవల చత్షురాదికము గావించె నాదేహులు 

కారుణ్య మాతంబె యతీందియుండై న యతని నెట్టు నెణుంగుదురు ? 

మనం బతని నెక్రుజుంగు 2 మాత్చర ;రంభన్మర పంకలి ప్రంబై న 

యదిగాన నేనును లెస్సగా నెజుంగ. సుఖాత్మయె _సర్వమయుండై న 

యతని నెజింగిరేనియు భేద |పావీణ్యము లేదు. నిశ్చయ మితండె 

విభుం డనవలయు, మాలిన్యంబు వహించిన మది శుద్ద జ్ఞానం 

బెబుంగనేరదు గాన వైరాగ్యంబను జలంబుచేత మాలిన్యంబు గడిగి 

కొని కొాందజెజుంగుదురు. ఈశ్రరుం డన్మదాదుల . కెట్టు గోచరుం 

డయ్యెడు.. మాత్సర్య లోభ స్మరదోష శిమ్యలమైన యేము విష్ణుని 

నెజింగితి మేని నష్టాంగయోగ తం|తంబులచేత( బర్గభుజులై న 

మునులకు వృథాయాసంబుగాదా మేమన్ననో తాదృగ్గతి కాంకులమై 

యతి మాయా వృథాహతాశుల మై యాయజు నెలుంగ మొకా 

నొక ప్పుడు కించిత్తు నెణింగితి మేని యవ్పుడే మాయ గప్పుచున్న 

యది. అది యెట్టంటేని విష్ణు దర్శనంబునకు మటియుం గారణంబు 

ఏనుము. 68 

జ్ఞానమున కావరణము మత్సర పటంబు 

తన్మహామత్సరంబు నేతముల( గప్వు, 

కొనిన కతమున విష్ణువు గనక యునికి 
సీకు నహజంబు గాదె యోనిర్దరారి 0 84 

కన్నులు గప్పుకొనిన వాడేమి గనియెడి. భక్తి వూతుండవై 

చూచితివేని భగవంతుని _సిద్ధాంజనానక్త నయనుండై  సిద్ధుండు 
దివ్యౌషధంబు(గన్నట్టు గ గనియెదవు. స్వమాయచే సమ స్త  లోకములును 
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రగ 

నారదీయ పురాణము 

వశము చేనుకొనినయేని యీాశ్వరుండు కవల భకి చేతనే వశ్యుం 

డగును. S55 

అఖిల నుఖభాజనంబగు నా వరాత్మ 

ఫ్ర సమస్త దుఃకూబ్రి నొంది మునిగి 

జనుండు మూఢాత్ము, గుచు కోచ్యత వ హించు 

మి చెప ప్సుదు దై త్యకులెళ : యింక. 56 

అటులం బుతుండు వల్క_( దండి పటుగర్వాఖిలుండై | (భూకుటి 

కుటిలాటోప వరిన్సటో త్కట కటు కె కోధోదృటాన్యంబుతో 

జటులోదు ఖక్టీన వర్ణమాఘనుని వై సంధించె నాత్మార్థ నా 

నటదుదూత నృసింహ భావిభవ సనన్నాహంబు సూచింప్తచున్. 6 

ఆ మూఢుండు గోవింద శరణ్యుండైన నుతుని భటులచే నిజాయుళ్ళ 
షంబునుంబటోలె. [దోయించి, తద్దురుని వ|కంబుగా( జూచి పొమ్ము 

పొమ్ము లెన్స లెస్స; ఈ శిశువు నిట్టనే చేసితి వనిన మహా పసాదం 

బని నిజ గేహంబునకుం జని విష్ణుని విడిచి దైత్యు ననుచరించు 

కొని యుండె; నంత నద్దెత్యుం డా బాలకుని గురుని యింటనుంచి 

యన్పగించిన గురుభ క్రి భూషణుండై వాం డశేష విద్యా విశేషంబుతో( 

గొమారంబు( గాంచె; నాస్తీక్యం బసాధురతియు. గొమారంబున 

లోకులకుం గలుగు. ఆ కౌమారంబున బహిర్విర క్రియు నంతరం 

గంబున హరి భ క్రియుం గలిగి సకలకళల నిత(డు పూర్ణుండు గాక 

మున్నె పకాశితానంద పదంబైన జ్ఞానచందుండు సమస్త కళలుం 

టోషించె. జ్ఞానచందునకు కేయంబును, రాహు ముఖలయంబును 

దోషానితతృ ఇంబునుం ధ్రానింపక యల్రప్పుడు నుదయించి కళంకము 

లేక హృత సర్వతాపశ క్షియె (ప్రకాశింప “డైతేందభయంబున గురుండు 

బోధింవక మున్న [బహ్మంబు సాక్షాత్కారం బయ్యె. సహ్మస్రమార్గం 

బుల వెలుంగు హరి వసాద దీపంబున నకలంబునుంగాంచె. గురూప 

దేశంబు మహామతికేటికి ?  మూఢమతికింగాక; నిరామయునకు 
' నొషధంబేటికి నుత్క_ట రోగ భావికింగాక యని విమర్శించి 56 - 

సంపూర్ణ కళాలక్షీ్మ 

సంపన్నుండైన సుతు నిశాచరపతి వీ. 

శింవుచు నానందము నను. 

=కంపయు నుప్పొంగం బలి కె6 గడుమన్న నతి కోన్, 89 
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తే.గీ. 

30 

నారదీయవురాణము 

వాల్యమున సివు (బాహ్మణ పవరు లాడు 

నిష్టురో క్తి పరంపర నీజుగప్పు 

నిపువలె నుండి (వభలేక, నేండు వత్స: 

జాడ్యమంత యు! దేరి తేజమున నుంటె. 

అజ్ఞాననిధియెస యట్టి బాల్యము వోవ 

సీహారముక్తు(డౌ నీర జాప్తు 

పగిది నుండిన నిన్ను [బాహ్మణు లెరితి 

జేరి బోధింతు రశీల పధము6. 

[దాయంబునందు ( ద|ద్చాహ్మణులే నిన్ను 

నిట్టు శిక్షించిరి హిత మెటింగి; 

రాజ్యభార దురంధరత నీవు గెకొన్న 

నుఖమున నుండెద శుభము లొంది; 

యఖిల దుష్కంటక నివృత్తి నవనినేలు 

సి మ హైశ్వర్య మీక్షింప నెమ్మివువై; 

గురుడు నినుమెచ్చె విద్యాధికుండ వనుచు 

సీనులకు నది విన నేండు వేడ్క_యయ్యె. 

శ|తు దారిద్య మెల్ల తోచనములకును, 

సుతుని సూక్తులు చెవులకు, వితత యుద్ధ 

రంగ రంగ ద్వణంబు గాతంబునకు, న 

ముద్యదభిమానులకును మహోత్సవములు. 

అని యిటు. 
(ae) 

నికృత (పజ్జా సంపద 

వికటంబుగ. దండి వలుక విని నిశ్శంకా 

త్మకు(డై (పహ్హాదుండు యో 

గికులా[గణి యుత్సవంబు గీల్కానం బల్కెన్. 

శ్లో తములకు విష్టుకథా 

ఫా|త్రవధథితోక్తుతే యపారోత్సవముల్ 

చిత్రముగ నెట్టు పల్కిన 

శోతార్హమె 'యన్యమది సుదృష్టం బగుటన్. 
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పీత్రినూ క్రియు [శావ్యంబు; నియతకావ్య 

కథథలవియు[శావ్యములు, మహాకఠిన మోర 

ఘన భవోత్క_ట దుష్టాభఘ కత్షవహ్ని 

హరి నిరూవింతు రనిన నభాంతరమున. 96 

భవ్య మగు బద్దమేని నబద్ధ మేని 

రి నిరూవించునట్టి వాక్యంబు సాధు 

జనులు పాటింతు; ది యతిక్జాఘ్యమగుచు 

నాగమోక్తుల కంటె విఖ్యాత మగును. 97 

అనిశథము నిజ న ంసృతి తివ 

ర్భనమగు నయ్యర్థ శాస్త్ర తత్వం బేలా? 

తన తనువు నాటు కొను శ 

స్రనికాయాభ్యాస గరిమ సంగత మగు cb 
/ శ 

7 , 96 

సితి [ప్రకారంబుల సంపదలు గలవు. వానిచే బాహ్యమతులు పుట్టు. 

నా బాహ్యమతులచె దృఢనిబద్దుండై భవాంభోధి మునుంగు దుర్మతి 

యిన మా(డు; దర్శిదునకును మమతా బంధనంబులు గలవు. 

పీతరాగులు కొందజు తద్భవ వార్థి( దరింతురు. అది గావున 

సంపదలు నీతి శాస్త్రంబు, వలన సుఖంబుగా: గెకొనం దగదు. 

దుష్టాష షధాదికమువలన వ్యాధు. లణంపం దగునే* ఏ ఏ శాస్త్రంబున 

గ భ వాధిధాన శా[త్రవుం డణంగు. ఆ శాస్త్రం ౦బు విద్వాంసులు మహా 

స్ర్రంబు కీరభటుండునుంబోలె సక రింపుదురు. 99 

సీత్రి శాస్త్రం బేల నిశిచరనాయక 

పరంగు నితులకు సంపదలు ఫలము; 

విషుమయ భువన విధులలోప 

సాధన. భేదంబు సంభ బింప 

దనిశంబు కర్త్యృసాధన సాధ్య భేదమే 
నియం కలదది ము ్రషానిర్ణయంబు 

సంప పదలెన్నేని సాధ్యంబు లాయెనా 

యిందున వానికి నేమిఫలము 



నారదీయపురాణము 

తే.గీ. ప్రతిదిన క్రేళమార్దన పాలనముల 

SAS 

UK 

aa 

వ, 

నట్టుగాపున ధన బాంధవాది రూప 

అతి విద్యుచ్చలంబు; చలంబుగాక 

యున్న నంసార రుచి బుభుం డొందకున్నె. 

అదిగాన బాహ్యాలక్షిన్ 

మదిదల చిన యట్టి దుష్టమతులకు సర్వ 

(పదుండైన శ్రీవిభుండే 

మొదలన్ సెవ్యుండు సీతిమూలం బగుచున్. 

కారుణ్య సాగరం బగు 

నారాయణు( డిచ్చు నిజజన మనో౭నుసృతిన్ 

గ బాహ్యాః భ్యంతర 

వారతరోటారే సకల సంవల్తీలన్. 

లిలానృష్ట జగ|[తయు 

శ్రీలత్ష్మీనాథు హృదయ సెవ్యుం గృపావ్యా 

టోలు రమాపతి. గొలువక 

జాలింబడి యొక నీ గొల్చు జడు(డు ఘనుండే. 

. అని సుతుడు పల్కి. దితినం 

దను( డుదృటత ప్రతై లధారలలో వా 

రి నిషేకం బొనరించిన 

యనూన రోషాగ్ని కన్ను లంట(గ( జూచెన్. 
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100 

101 

102 

108. 

104 

హిరణ్యర శివుడు (ప్రహ్లాదుని హింనింప భటులం బనుచుట 

చూచి యతి భయంకరులైన నిజకింకరులం బిలిచి వీని నింతింతలుగా 

విశసించుండు. ఎట్టు రక్షించునో యని యప్పుడే హరి నంస్తవంబు 
చెసిన ఫలం బనుభ వించుం గాక; కాకోలూకకంక గృ ధంబులకు వీని 

మాంసం బాహారంబుగా నొసంగం జేయు(డు హరి న్తవంబు విడిచె 

నేని విడువుండని నియోగించిన. 105 
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ఉద్యతశ స్రులె దనుజయోదులు తరనభరనాది వా 
యి! రా రు 

క్యోద్యమ రోషసాహన బలోదతి శన పరంపరన్మ హా 
ల ధి ey 

విద్యుదనీకము ల్లులియ, (వేటుల( బోటుల( జేయ బాలు. డు 

ప్పద్యుతివోలె నుండె మధుశానన శక్తిని వజదెహుండై. 

కరుకాంబోధి |వ వనన్ను (డై నిజకరాగస్పర్శ న సక్తిన్ నిశా 

చరరాట్పు తుని మేనిపై నివుర వజ[పాయు6డై యుండి దు 

ర్భర తద్వీరభటోగ శ స్తదురభేద్యన్ఫూ ర్తి వర్తించె; దు 

స్తర రక్త వణ వేదనాజనిత బాధారేఖ లేదింతయున్. 

అవు డక్ళ[త్రిమ రనశీలు డై న భాగ 

వతశిరోమణి జ్ఞానాధివానమూ ర్తి 

ఘనుని( అహ్హాదు సాంతరంగ (వసా దు 

జక హస్తుండు రక్షించ! జక్రధార. 

అనమజ్ఞానాధికువె 

నసురాయుధ పాళి వ్యర్ధమై యచలాంచ 

ద్భిసరుహశ క లంబుల గతి 

వనుధాన్థలి( బడియె దివిజవరులు నుతింవన్. 

భీకర తావుతయ శ 
స్రాకంవిత హృదయు డైన యా భాగవతున్ 

దాకృత శస్త్ర పరంపర 

లేక మహోద్ధతుని వైవ నేమొనరించున్. 

హిమ మనలము( దిమిరం బ 

ర్యము. బన్నగములు విహంగమాధిపు నెదురన్ 

దమకించినట దెతాం 
అఅ లి 

. ధము అదిరి యొనర్చు కూరతర కృత్యంబుల్ . 

కాలకూట లయానల కాలరా తి 

.. దండధర వ్యజధర పాశధరులు గూడ 

.. ననఘు నెదురించలేరు దేవారి మశక 
కోటు లెన్నే నియును( గూడుకొనిన నెదురె ? 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 



నారదీయ పురాణము 469 

ఆ.వె, హరి పరాత్మ యాత్మ నధివసింపక యున్న 

జనుల బాధ1*వె ట్టు నంతతంబు 

నుగతాప రాక్షస గహ రోగంబు 

లరయ నేమిసేయు నతని కరుణ. 118 

క, పరమ పరాపరు. డగు ని 
స్లో 15s జబ శ్వరు నత నిజగన్మయుం ద్రైసన్న జ్ఞాన 

స్వ్పరణమున నెజణు(గు నాతం 

డరయంగ సర్వాధికుండు కృతార్థుండు ధరలో. 114 

క. ఆ యల్పవీరదై త్య ని | | 

కాయము (పహ్హాదు 16నెదుర. గదలింపంగా( 

జేయవు నిజపద భజనో 
పాయంబున, మేరునగము( బరునము వోలెన్. 115 

వ. అంత నాతని తేజంబు విని నంతాపంబు నొంది కొంత తడవు 
చింతించి న్పరద్గరళంబులై న యురగంబులం బిలిచి యవిరళం బగు 

గరళంబున దై,త్యకుల| దోహియగు వీని నా తనయుండని చూడక 

హింసింపు( డని నియోగించిన. 116 

క్ర అనివార్యరోష థీషణ 

ఘనతర మరుదశ నతీ వ గరకళోద్భట నూ 

తన దంషా ాగ్నిని ఫణినూ 

దనశేతన' భ క్రిరతుండు తల(కక నిలిచెన్. 117 

వ. మటియు నయ్యురగంబులు గరచి విదళించి యమునా|హదంబునం 
గృష్టనిం జుట్టుకొనిన కాశియాహియుంటబోలె. హరి, పేషితగ రుడశత 

విదళితంబులై నెత్తురులు [గక్కుూచు. (నుక్కుచు గోఅలు వితిగి 

ఫణంబు లొరగి యొడలు చిఆి.గి భోగంబులు వగుల నాదె దెత్యవతిం 

గాంచి దేవా! భవదాత్మజు నిట్టట్టు సేయ శక్తులముగాము. నీ వింత 

ఘనునిం గన్నవా6ండవు. మున్ను విషదృష్షిం జూచిన సము|దంబు 

లింకు నదులు భసితంబులౌ నిదియేమి వింతయో : బాహ్యంబున 

మృణాళ మృదులం' 'బయ్యు నంతరంగంపిబున దంభో? ధారాకతోరం 

14, లిట్టి. 16. నతని. 16. నెదురం 
17. బగు. 18. బగు. 
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బతని  యంగంబని విన్నవించిన మంతులుం దానునుజింతించి 

యితండు దండ సాధ్యుండు గాడని సాంత్యనమునం బిలిచి 

సుతునితో నిట్టసియె. 116 

కరణమున శిక్షసేయుదు రరులువోలె. 119 

కావున నన్మద్విరోధి నాశ్రయించి యేమి యనుభవించెదవు? తన 
యంతనె సకలవై భవంబులు గలిగి యున్న వాండవు; మూర్ణతవదలు 

మని తండ్రి పలికిన విగుర్వవచనంబులు విని పరమ భాగవతుం 
డిట్టనియె. 120 

వాసిగ నీవుపల్కు నయవాక్యము లన్నియు వేయుమార్లు నే, 

గానిలనేల వీ(డు? రిపు గంథము లందివి హృద్యనంవదన్ 
. భాసిలునట్టి వాక్యములు; పల్కక యుండిన (దో(చు నెప్పుడున్. 12! 

_అరివర్గ!ిమన నరిషడ్వర్గంబుగాని వేజెలేదు. పావతరంబైన యీయరి 
. _షడ్వర్షంబు స్వాధీనంబగు నానందంబు( బొందనీయదు. కామాది 

. వంచితుండై యా జనుండు [పకృతియు క్రంబగు శ్రీ [పసంగంబున 

[భాంతుండై వ్తృ మాతృ పక్షంబు వదిలినట్లు శ్రీమన్నారాయణుని 

వదలియుండు. వేయింట నొక్కరుండు విర క్తుండై హరి భజనంబు 
19. 
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వీ ,పహాద:! దుషనంభావుండవెన, నా 
ఒ ఈ బ్ర ఈ ee 

కాత్మజుండ వు నిన్ను హాని సేయ. 

దల(చిన నామది దయవుటై; భీకరో 
రగదైత్యపతుల దుర్వారశ క్తి 

వెణవింప౭ బంచితి; విశసించుమనిన ని 

న్నెవ్వరు రక్షింతు ఇ రిప్పుడే న 

నుగహించితి; నిన్ను న్మిగహానుగహ 

శక్రుని(గా నాత్మ సమ్మతింపు; 

తే. గీ. పేరు పెంపును రూపంబు బిరుదులేని 

హరి భజింతి; వికనైన నతని విడువు; 
రాజదయ నిత్యమని నమ్మరా; దకార్య 

వ, 

ప్రాం 

జేనెద; నింక నాత్మ బలచింత నలేక పరాశయంబుచె 

క్ మంచె. 



Br ra 

ర్ సురభి న రాదంసు చేరకయుండు 21. 'వంతుండు. 

వివి, 
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సేయ స్మరాదులు తృషిత*ినురభి నిహదంబు చేరకయుండ మూర్జులు 

వారించిన యట్టు వారించు; నీ రివుపక్షంబు  విడిచెద. తం|డీ : 

ఎయ్యది యాల్మియబలంబని పలుకం బడియె నది విష్ణు బలం; 

దా విష్టుండె సక లాత్మభూతుండు; తదన్య సేవ పరసం[శ యము; 

గతుల విడిచెద; పరుల భజింప; నీశ్య్ణర బలంబే నా బలంబు; 

తత్పతిజ్ఞయుష్మ త్పసాదంబున సత్యంబగుం గాత. శ్రీహరి నామ 

రూపంబు లేనివాండని దోషయు క్తంబుగా. బలికిన నేమి ? యదియును 

గుణవంతంబె యగు; న్వసనామరూపశాలి యగు నతం డెట్టు "సేవింపం 

దగు? ననామరూపతగ విముక్రికొజకు ననామరూవంబై యవికృతం 

బైన తేజంబు సేవింవందగు. కార్చుణ్యంబు విడుచుటకు( గార్పణ్యంబు 

గలవాని సేవింవందగదు. కార్పుణ్యంబు లేని ధనః! వంతు సేవింపం 

దగదు. అన్థూలంబై. య హన్యంబై యనణువై. యదీర్హ మై యనామ 

రూపంబైన యనంతవస్తు వెయ్యది యదిభవ ఫీరువులై న వారిచేత 

సేవింపందగు; నదియ (బహ్మంబును, విష్ణువును; ఆ తేజంబునేం 

గోరుడు; నతిగుహ్యంబై. పరమ యోగి యోగ్యంబై పరతత్వ నిష్టం 

జెందిన యూకథ యిటుండసీ నోరికిం దగని కబళంబు [గ్రహింప 
రు 

శకత్యంబై అనామరూవుండై నను పుణ్య సహ్మసనామంబు లందని లీలా 

ధృత శ్రీమదనంతళ క్రిం దనరి, దుష్టాంతకుండై , శిష్టజనేష్టదాతయెన, 

హరి సేవిందందగు. హారి సహ్మసనామంబులయందు నొకటి దలచిన 

నొకటి & క రించిన దత్సలం వింత యంత యనిన వారిని దేవతలు 

నిందింతురు. ప యూ విష్ణువు హుతాశన రూపంబునేని 

౧ంబు నొందుదురు. కొందజా యీళ్వడని రూవంబులు 'విధికమం 

బున సేవించి స్మరించి కాలమృత్యువుం దరింవుదురు; స్థావర జంగ 

మంబులై పృథగ్విధంబులై న నామ రూవంబులన్నియ నా విష్ణు 

రూపంబులే; (ప్రపంచ రూవుండై న విరాట్పురుషు షుండు. నతండె; యిది 

విన్మయకరంబె; ఓిభణ్రులు దైత్యులు చెనక లేక యుండుట విష్ణుని 

మాయ; యతనిచేతనే కల్పితంబై(న యది) యతనిశ క్రి నెట్టు 

భణంబులు. 
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తే. గ. 
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నాక్రమించంగలదు ? ఇం[దజాలం వెశింగిన నరుండు గరివించిన 

యు[గపన్నగంబు లతని భయంబు నొందింపంగలవే ? ఇట్టు సర్వ 

కామపదుండైై భవాబ్టి తరణియైన విష్ణువును, ద్వేషింపుచు నాత్మ 

దోహులై యవివేకులు ఖగంబులు వక్వవనంబులు విడిచి తిరిగి 

నట్టు చరింపుదురు. సత్కార్యంబైన నసత్యార్యంబై న (పభ్యుపేరణ 

చేతనే కావించి విచ్మిత కర్మానుగత బుద్ధి నంధులై యస్వతంతులై 

యేమేమి గావింపరు ? గురునియెడ క్షోభకరంబైన వాక్యంబు నాకు( 

బలుకుట యుక్తంబుగాదు. న న్నన్ముగహింపుమని (మొక్కి యేమి 

యైన నేంజేసిన యది నే ననుభవించెదనని యూరకయున్న దైత్యుండు 

నన్ని దిక్కులు నీక్షించి మాయా భేదంబున నిట్టనియె. 122 

ఎంత మూడు(డు £*ివీండు; సనీక్షింతిర వఏని. 

. జోషించిన ఫలంబు? బుద్ధి దప్పె.; 

బతీకూలములు నాకు. బల్కెడు; ఏని వా 

క్యంబులయందు సారంబు గలదె ? 

అన్నియు. బరికింపనౌర యోరి దురాత్మ 

భాషించెదవు మూఢ ఫణితి నిట్టు; 

నాకంటె మంతి రత్న ంబుల కంటె యు 

క్రిని గుశలుండవే : తనయ: నేడు? 

ముదిసి రోగ విశీర్ణాంగముల( గృశించు 

వాడు వల్కిన( దగుంగాక వయను గలిగి 

రాజ వుతుండ వె నవ్యర మణులుండి 

యూర్వశికి( గీ బుండునుబోలె నునికి. దోచె. 128 

మందాత్మ : సీవు ధార్మికు 

చందంబున. బల్కాదవు మృషా వచనంబుల్ 

క*నిందించెదు నేం బరమా 

నందంబున( బల్క_ దైత్యనాయకు లుల్కన్. 124 

. _ కాంతాశకేలిరసోజ్ఞ్యలంబులైన విషయంబు లనుభవింవు; మాయవు 

వృధ _ సేయకుము ; సాభిలాషదృష్టులె మదించిన ముదితలతో 

_ 28.  వీనినీతంది. 94. నిందించెడు నే పరమా. 
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ర మింపుము; [బహ్మానుభవంబు ఘ్యుంబు గాదని యెప్పుడు 

మదిం దలంపవు; మృగయాద్యూత గిత రసానుభవంబు చేసి వివేక 

శిక్షా గురువుల ముందర మున్ను పల్కిన యట్టు పల్కనేరవు; 

మద్భుజాబలగత భె నమ దివ్య విషయంబు లనుభవింపుము; కోనిభానం 

బువై నధిష్టించి దెన్యంబు 'చెప్పుకొననేల * ఆటు పల్కెద వేనిచ్చిన 

సుఖంబు విడిచి యుపేందుని వలన నేమి యనుభవించెదవు ? 

నా యాజ్ఞ నిరంబునం దాల్సిన దేవెందునిం జూడవే ? యని హిరణ్య 

కశిపుండు పల్కిన, దన్మంతులు “రాజపుత ! యూ మహారాజు 

ననుగహంబు మాకుం గలుగ మమ్ము నాశీర్వదింపుం డని (పార్థింపు 

దురు. చందుండు భూషాకాలంబుల వేగంబె దర్పణంబై. యుండక 

విశంబంబుచేసిన. గశల మొ త్రించు, వరుణుండు స్వాదుసిత మధురం 

బులగు జలంబు( గలశంబున నిడుకొని పానార్థంబుగా వను వెంటం 

దిరుగు; దూర స్థకృ త్యంబునకు ననిలంబు దూతంజేసిన సదా 

తిరుగుచు నదాగతియన్న. "పేరు సార్ధంబుగా. జేసికొనియె; ఇటువంటి 

యేకవీరుండైన దబైత్యరాజునకుం 'బుతుండవై పుట్టి క్షీజతరులైన 

దేవతలలో? దానునొక గ్రారుండై న విష్ణుని నెట్టాశయించెదవని పల్కిన. 

శాషు 
యా 

గీత 

(పహ్లో కోదుయడు హరి సర రణ మహిషు ను గొనియాడుట 

క్ర (పచుర విశృంఖల మతులగు 

నసచివులు( దం డియును బలు. జడవాక్యంబుల్ 

రుచియించక నిజధర్మ 

[ప్రచయమునకు నప్పుడంతరాయంబై నన్. 126 

క. వారింగని మీకు సరిగా 

భూరిగతిం బలుక బుద్ది వొడమదు; నేని 

ట్రూరక యున్న ననాదర 

రితి, దరింతు మీర లెలు(గరె? జూణల్. 127 

క. సర్వ గతుండైన మాధవు 

నిర్వాణ |పభు( దలంచి నిలిచినచో నా 
గీర్వాణులు చేసిన యం 

తర్విఘ్నములు గురు జనులు దప్పింతురిలన్... 126 

లిక్. నిధానంబ వై యధిస్టిం ౧. 
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గ్. GJ, 

Cx + 

తే,గీ, 

నార దీయపురాణము 

శయములకు బహువిఘ్న ము 

గ్ల లఅయెడ; శయ సమమగు నిశ ్యరభజనం 
—_ 

బాయత బహువిఘ్నో .ద్యద 
Cal జ ఇస 1 లి పాయంబులు సంతతంబు నంటకయునే , 

| ran 

న్ని సో కంన నూదనుమీ(ద గశొకానొకనికి 

నొకయెడ మనంబు తిరమయియుండు ధ్యాతి; 

నఖిల విభ్ఫూ ంతరములు శ్రిహరి హరించు 
fy 

హరిణ నొతము శా మాలవరమువిలె. 

నిరత నరే-శ భావనా నిషుండెన 
ne) (5 మ 

వాని నిష్టూర్థ మొనంగు ఎవతలు( గలంతు; 

రతి దురాత్ములు రాకసులెన( గలంతు; 

రెలమి గురులెన వారించి కల(తు ఆపుడు 
టాం 

దురంమే దృశ విఘా*ా'ము 
గ్ల rn 

నిరక్ష్షంముగా(గ నిలిచి నిఖిలాత్మ కునం 
ఠా య! 

యై ఆలా 

చెవిని బడిన వాక్యము 

లేచి తము లాత్మ విఘ్న హెతుపు లగుటన్ 

సుత హిత 

మతిం వొడమంగ6 జెయుట కమంబగునే స 

ది 
(we) 

అంధులెల్ల( బుర స్థిత మైన యట్టి 

యంధువున. దామె కూలుదు రనంగ నేల! 

నొక విధంబున( గడితేరళున్న నన్ను 

విషయ వారాశిలో ముంప వేడ్క_యగునే. 

తుండైన తండి నిజసూనుని దుర్విషయాను భూతికిన్ 

సువిబారనీతిను 

సీరహితుల్ తము(దామె భోగవ 

ద్విరతాత్మవృత్తులన్ . 

191 

184 

185 
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నిరయాధ్యంబుల( దిరిగెతు 

నరులకు జా వదెశళ నవ్యవివేకాం 

తరమున( (దిప్పుడు నాతండె 

పరమగురుండు తండి యాత్మబంధు,డు వెలయన్. 1 ల$ 

క. విషయములు సుఖకరములని 

విషయాంతరముల( జరించు ఏరుండె మహో 
తవ మృగ తృష్టలు గని “రబ 

ల్రివ కాంత్షరు మృగము తంగ విధమున నుండున్. 1987 

క.  అఆగిణిత విషయ (గ్రాహం 

బగు భవవారాశి చూచి యాతు గఐణి న 

ర్యగడైన విష్ణుం డను లె 
ప్పగలుగ( దరియింప, ముంప6 బజాడియె తండి ! 198 

క, తను దానె విషయలోలత 

మనుజుడు వ ర్రింప దాని మఆఅవుట' దగునే 

యనలము చాలు(డు వట్ట 

ఆనుచో నంగారమొన(గ జనునే తంట | 189 

మే. ఇం దియార్థముల యందుం బంచేం|దియంబులం బవర్తిల్ల 6 జేయుచు 

నశికులైన కువుతులచే( దర్యడియుంబోలె నష్పుండగు; న్వభిన్నునింగా 
నీరుని వేతుగా; దలంచిన వాడు విషయార్థ వత్యగాత్మల యిన 

యీశ్యురు నెట్టు సుపించు ? యామ్మదిళ కుం బోయినవా(డు మేరు 

నగంబు విలోకించునే 4 విషయమోత్ష మార్గంబులు పరస్పర 

విరుద్దంబులు; లోకమాగ్గంబున నడచిన నాక మార్గంబున నడువవచ్చునే! 

తండి ! విషయానుభపంబునందు దుఃఖ పరంపరగాని శాంతిలేదు; 

|బహ్మ మొక గ్రాటి యశాంతికరంబు నీవు విషయానుభవంబు నుఖంబని 

యంటివి; బహుదుఃఖ మిశ్ర ంబె యల్పంబగుటం జేసి యది దుఃఖంబే; 

నాశదాహాహరణ శ ంకామి్మళంబై బహుపయాన సాధ్యంబై యల్బం 

బైన విషయ సుఖంబు( గాల్బనా ? నింబచూర్ణక కృతంబైన ముద్ద యెంత 

స్యల్స గుణంబై న నది భవ్న్షించు నెవ్వండు సుఖంబు నొందు? 

"76. పర్విష _ 



om 

తే.గీ. 

OK 

తే.గీ. 

నారదియపురాణము 

నిట్టనే విషయనుఖంబు; పర్శతం బెన్నీ యెడలం దవ్విన శమందబె 

కాక సుఖంబు గలదే? అటువలెనే కాచమణికాని దివ్యమణి దొరకదు; 

కాముకుండు బాహ్యసుకా సక్తుండ గు; గగరూదిత వేదాంత విచారంబు 

సేయు నందా(కనే కృపణజనుండు బాహ్యసుఖంబు 

తలంచు; మజియు 

తిభువనంబును నేలి దీవించు నీవంటి 

ఘనుని యానందంబు మనుజత తికి 

నగు. బరమానంద; మా పరమానంద 

బహుకో టి గుణిత సంవ తృవృత్తి 

సంపూర్తి మెజయు;? (బాజాపత్య మైనట్టి 

యమ్మహానంద మత్య్యతిశ యమున; 

నమలరు [(బహ్మానంద మానంద తతులు త 

దానంద కర్ణనార్ధార్థ కోటి 

భాగ సమములుగా పెంచ; [బహ్మ మైన 

యట్టి యానంద నుజర మనంత మనఘ 

మన్ని టికి వెజెయె నిత్యమై చెలంగు 
నట్టి బ్రహ్మ సుఖం బగు హరిం దలంప. 

హారి సంస్మృతి మాతంబున( 

బరమానందంబు లెల్ల [బావింప(గ; ను 

రర నల్ప సుఖము నెవ్వం 

డరయు. బరిక్షీణ చంచ లాత్ము (డు దక్కన్. 

చరణయుగ శంబు జ్ఞానలశంబు గలిగి 

దుర్చ్హభుండై న యా యనంతుని భజింప( 

బాడి యామీ(ద రోగాద్యుషదవంబు 

లెల్ల జెందక మున్నె మహీతలమున. 

వెంట( గావెంతయును లేక వికట మోర 
కాననంబున కేం౭గి యొక్క_రుండు చోర 

గణము తను, జుట్టుకొని భయోత్కంవప మొంది 

యున్న నెవ్వండు రక్షించునో మహాత్మ | 

ఘనంబని 

1.40 

141 
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144 
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కాన సుఖస్థితిన్ నిలువ గల్గిన యప్పుడె దుర్గతి [కియా 

హానికినై భజింపం దగు నంబుజనే తు; రమాకళ తు; థ్ 

కానిశ సత్సల।ః పదు; బుధాత్మమనో తృవమూ ర్తి ది; విష్ణు, టో 

నూనిన భ క్రిచె మలి నరోత్తము(డైన భునుండు ధన్యు.డై. 145 

ఈరీతి( బల్క- విని యమ 

రారి నహింపక మదోత) గ-టాహంకృతి( దా 

జీరుకము చూత కినలా 

హారము. గొని యసహమానమై యున్నగతిన్. 146 

ఒర హిరణ్యక శిపుడు (పహ్తోదు దునిక్&ై గజముల. (దొక్కాంచుట 

అవుడు పూర్వాపర పరామర్శశూన్నుండై (కోధానల వ్యాకులుండై 

యతిదుర్దమంబులగు దిగ్గజంబులం బిలిచి యీకులదదోహిని వధింపు(డు. 

హతుండై మద్భుజాబలాహతులై న వారల విలోకించుం గాక; అల్ప 

కార్యంబు నందు నియోగించితినని లజ్జించ వలవదని యానతి 

యిచ్చిన విని చని. 14 

శుండాదండము లెత్తి మొత్తి, రదన తుక్జాంగు(గా( గుమ్మి యు 

చ్చండాం|ఘీస్సురితాహతింజిదిమి, చంచద్దోర సీంకారముల్ 

దండిన్ బద్మభవాండ మండల సముద్దండార్భటిన్ నిండ ది 

కుండాలంబులు తత్కయా ధుతనయుం (గూరోద్ధతిం దా(కినన్. 148 

కులశె లంబులు నాగవేధులు మహా క్రూరంబులై యొప్పంగా 

"బల సంపత్తి యనల్పమె నిగుడ, శుంభద్ద్ర దిజ్నాగముల్ 

జలజాక్షున్ హృదయంబులో నిలివి యె చై్చైర్గౌారవాటోవముల్ 

గల (పహ్హాదు. దరల్పలేక నిలిచెన్ గంభీర ఘోరంబుగన్. 149 

అంత దిక్కరులు రోషాటోపమున, (గూర; 

దంత శూలముల? దద్దెత్య బాలు 

దత పూర్వతనువులై యతి వేగమున( గుమ్మ; 

దంతముల్ విరిగి యా ధరణి. బడి; మ 
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Wd భో దోరుధారలు వోయి, ధారాశతర రక్త 

ధారలు దొరంగ, నార్తస్తు "నమున 

Cy 

ని తి త కం నం లక I 
CVF DED wow, దురయు 

a 

ఖే నది ద జో తద్ కల కంపంబుచ దెతుకర బెదర, 

యం అం తు అల సో Car సననలమును శలభంబులు, న,దెరాజు న్ 
దంశము; లిభంబు నజము; లాత్మ జ్ఞాలొక 

ములునుదోలె, దెరల్బ వా జలబజనాథ 

భక్తి నిషావరాయణు భవ్యు నతని. 150 

అప్పుడు. 151 

ద్ధత్యంబున నణ( చుండ 

యత్యంతా[గహముతోడ ననిఇ న్వేగన్. 152 

జో 59 

వారు చని. 15 

షాచ క్రము కంపమంద న మలో గస్సార రోషా షాగ్ని చెం 

గాషానీకము తై తె లవాహినుల( దో గందజేసీ దుర్ద్వాలికా 

థీల మహానలచ్చటల (మగ్గం దోచినం ఫీతులె 
రౌ జ 

కాషాదీశులు వేగ? గన్నదరి ఏీగం జొచిి రతుదతిన్. 154 
థి ఏ ల లీధ్ 

ఇట్లు మహాభిలజా ఏలా కరాళశంబెన న యుగాంతానలంబునుం బోలె 

ననంతానల ంబుప్పొంగం దదంతరంబు చొచ్చి జలశాయిం దలంవుచు 

నంతర్భలంబున వగన్నాయకుండు ? నాయందు( గలండని చింతింపు 

నున్న ననలంబు శాంతి మొందె. అంత ఉలంబులం ద్ వ గనయట్టనున్న 

నసురులు విస్మయం బంది మజియు6 గాలుకొనం జేసిన 

పానుంగుపడి సా ధుశిష్యుండు గురుని యొద్దంబలె, సర్పంబులు 

వినతానుతుని యొద్దంబలి, హరి ధ్యానవరాయణుండైన యతని 

యొద్ద నిరంగారం లు "యుండె; భవాగ్ని తవింపం జేయలేదు, వె వైష్టవులం 

[బాక తాగ్ని తపింపంజేయ గలదె? అట్టుగాన నతండు సుఖంబున 

నుండుటవిని యారాజు రోషించి మృత్యుజిహ్వాఖీలంబై న కరవాలం 

బెత్తి వెవం జూచిన పురోహితు లతనిం జూచి యంజలి(జేసి యిట్టని 

వినుతించి రప్పుడు. ౨... re 155 
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4. ఏ ము ఆ గ £ శావ మిచ్చెద; ముడుగుమి సాహసోకి 

మి టు ఇం 
నారధదియపు రాణము 

సార మెలి ౮ 1ంచు 

సింహవఐవెతంబు.! దాం దా(క( జసినట్టు; 

తాళ్ళు మిందునకొక ,.. యత" ం బొనది+* 
ran 

యతని రక్షించు మింక ద త్వాధినాథ [| 

అర్భకుం డతడు దండార్హుండు గాడతి 

జడు(డు నీ సుతుండయ్యు. జాల ననుఖ 

మందుచున్న మా, డత్యంత కారుణ్య 

ప్యాతు డింతటనె న బహువిధముల 

బుదిగా( జెప్పి, యుద్భుద్ధంబులె లన యు 
ధి 

పాయ్పము ర 3 లోధించి _పాజ్జుం నేసి 

నిరంహించెద మతినివుణతరోక్తుల; 

నటి ఏనకున్న దురాత్సు మదియ 

ధా 

స్వామి ! యీతండు స్టా? సమయకునికి 

అన్నియు నన నేటికి లో 

కోన్న _తశీలుండవు తావకో|గ కోధో 

త్పన్నః వరాధమున కిత్రం 

డెన్నిక నర్హుండె దా శ్వర .. యింకన్. 

అని కుమారుని. దోడొ-ని యపుడు స తత్పు 

రోహితులు విజనస్థలి నూహ'సేయ' 

జనిరి; యావ, త్పణాశను( జ[కహస్తు 

నత(డు మదిలో. దలంపుచునచట నిలిచె. 

27. యితని షె, 

479 

156 

157 

159 

160 
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౮9 (0 ళం ల రుగ్భాహంబున శుతి విహరణ పాన భోజనాదుల హరిం 

దలంపచ బాహ్యక్కతకంబున జడుండువోలె వితర్మింపుచు జగం 

బంతయు ననంతమయంబుగా(జింతింపుచు నున్న యా (పహ్హాదునిం 

జూచి గురుకుల  సహవాసంబులగు బాలురు [శుతిపఠనంబు, 

జాలించి యిట్టనిరి. 161 

దితికుల మౌళిపుత : భవదీయ చరితమ భోగలోభనం 
గత; మదిగాన నీ మదినొకానొక తేజము వింతచేసి సం 

తత పులకాంకురచ్చటలు దాల్చితి; చెప వ్పంగ వచ్చెనెట్టు లీ 

స్థితి ? ? యెజింగింవు నీ మహిమ శ్రీకరమె జ జగముల్ను తించ6గన్. 162 

[కతర్శోగ భటాహివహ్నికరి బాధలు 

కతి సుఖమున నుండి తివీ 

వితర సుఖ పితి నొందుదేమి కుమారా । ౩69 

G} 

హొ) 

_పహ్హాదు దుండు డై త్యకుమారులకు( బర మార్థం బెశీంగించుట 

వ. అనిన విని మహానుభావులారా : మీరలడిగినయట్లనే నాకు నన్యాఖి 

లాషంబులేదు. ధనజన రమణీ విలాన రమ్యంబై న యది భవంబు; 

దాని వర్షింవవలయునో 2 సేవింపవలయునో ? విబుధులం బరామర్శిం 

వుండు; మొదల జననీ జఠరంబులో నున్నవా రనుభవింపు దుఃఖంబు 

వినుండు; కుటిలతనువులై, నదాగ్నితప్లుళై, వివిధ వూర్వజన్మంబులు 

తలంపుచు నమధ్య పంక లిప్తుండనై తి. వూర్యుంబున నిశ్వరన్మరణంబు 

'సేయనైతి; బహువిధ బహుజన్మ ఖేదంబు లనుభవించి నిజహితం 
బాచరించుకొన లేనై తి; . మూఢుండనైతి; మాతృభుక్త మహో (గకటు 

లవణామ్షరనంబులచే దేహంబు తవింపుచున్న యది; యనవకాశంబువలన 

నచలంబై న దుఃఖంబు (పాప్షి ంచె; ఇదె హరిని మజచిన ఫలంబు; 

కారాగ్భృహంబునం. జోరుండు వోలె జరాయువి[ట్కిమి మూత 

హేయంబైన మాతృగర్భంబునం బద్ధుండనై తి; ఒకానొకప్పుడేని 

ముకుంద  పాదన్మృతి సేయలేనై తి; నేంకనేనియు నితరవాంఛలుడిగి 

హరిభజనంబు చేసెద; నెన్నండు గర్భంబు వెడలుదునప్పుడె పూర్వ 

మూఢత్వంబువద లెద ననికోరుచు దారు బద్ధంబై న పశువు బంధనచ్యుతి 
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గోరునట్టు మాతృగర్భ నిర్గమంబు గాంత్నింపుచు, తృషితుండు 

కటాకంబు న పెక్షించినట్టు పరి భమించుం గాన, గర్భంబులో 

నున్న తటి సౌ ఖ్యంబు లభింపదు; గర్భంబు వెడలినయప్పుడు బాహ్యా 

నిలస్పర్శనొంది, తల్రియుం దాను మూర్చనొంది, బహుదుఃఖంబు 

అనుభవించి, సేదదెరి, గర్భంబులో(గల జ్ఞానంబు మఅచి, మున్ను 

గోరిన యాళలు విఫలంబులై , యురస్థమృత్యుని భోగవాం ఛలుంబలె, 

లభింపవు; యోగియెైన మునియుంటబో లె గర్భంబున నన్నియు 

నెణింగి బాహ్యంబున విస్తృతి నొందు; జాగర నువువ ప్య్యవస్థల యట్ట 

గర్భ భాహ్య పదెశంబుల వర్తించు మజియు. 164 

(న్ని 

క 

పృథుల బాహ్యానిలాసి నిర్భిన్న బోధ 

వృక్షనవ్యాంకురములో లి వెడలి వచ్చు 

నల్పమున కల్పమునునై న య యట్టి జ్ఞాన 

మదివి వృద్ది వహించు దేహంబు తోడ. 165 

శాస్త్ర సత్సంగతోయ సేచన సమృద్ధి, 

జెల(గు జానాంకురము! బోదిచేసీ, చెట్టు 

గట్టి, పౌదలిన యట్టి వృత్షంబు వలన 

మోక్షఫల మందుదురు మౌని ముఖ్యవరులు. 166 

అర్ధ కామానుగతులై న యట్టివారి 

యాత్మలో గలునటి జానాంకురంటు .- 
౧ డు ఖి 

(ప్రబల వర్షానల్న పతి ప్రమయి విఫల 

మె మరణ ఖడ్గ విచ్చిన్నం చలించు. ' 167 

జననంబును మృతియు( బున 

ర్హననంబు. బునర్మృతియును సాందముగా, గూ. 

ర్చిన మౌలిక కడతేరదు 

ఘన విజ్ఞానాసిచేత ఖండించ( దగున్. 168 

[పసంగంబున బాల్యదుఃఖం బెటింగించితి; నాధివ్యాధులచే( వీడింపం 

బడి పల్క సమర్థుండుగా( డంత( (గీడానక్తుండై. మజ్జన భోజనాది 

వరెచ్చచే( గైేశంబునొంది యుండు; పురుషార్థ బుద్ధిచె నెద్దియేనియు 

నన్యులతో హాస్యంబు గావించు; వృథాశ మార్తుండ గు; నిది బాల్యంబు 
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నందునై న యజ్ఞత; యౌవనంబున నగునుఖం బెణింగించెద వినుండు, 
పంచశరుండును బంచెందియంబులు బి వాధంప నతి దుర్రభంబులై న 

యవి యాత్మంగోరుచు నర్థంబువలన, భార్యాదులవలన( బరితోషంబు 

నొందుచు, నిజదారధనాదులం బరితుష్టైనొ ందిన, విభవంబుల సుఖం 

బనుభవింప(డు; విభ వంబులన్సి యు ననిత్యంబు; తీ విభవంబులు 

చనిన గోటిగుణితంబగు దుఃఖంబు (పావించు; దార 

యందు నెవ్వండు లోలుండగు నదియ దుఃఖంబు; రద్దు మహా 

A & 

Te 

Ex రై G ల ( 

తరువులకు వీజంబులు హృదయంబున నాటిన నవికాలంబునందు, 

3 

దనువు భేదించి మొలక లెత్తుపర్యంతమును దుఃఖాన్వితులగు ధన 

దారపు, తుల నాత్మజ్ఞుండు గానివాండు పరి గహించి [గడించు; 

నమం జ్ఞుడు వ్యాళ నిశువులం బట్టిన తెజంగున, బీర్ణంబై న నావ 

మహాబి నాశ యించినయట్టు, విచిదృమానమాహోను తశాఖి శ్రాఖ్బ 
| థి యు ఇ డ్రి యా 

నక్కిన మాడి, గెవల నశ్వరంబులగు విషయంబులు భజియించి, 

దుఃఖంబు లనుభవించుంగాన, నీ యావనంబున నేని నుఖంబులేదు; 

వార్థకంబున దుఃఖంబేమి తు నాది వ్యాధి మహానదులకు 

నర్భవంబగు; ఇంతియకాదు; ర్వావస్టలయందును సుఖంబులేదు; 

మజియును, 169 

వు| తులు లేకయున్నయెడ పూర్ణతరోత్కట ఘమోరదుఃఖముల్ 
we 

వృుతులుగల్లి సద్గుణ విభూతి వహింపకయున్న దుఃఖముల్ 
యై | 

పుత్ర అకాల ధర్మమునుబొందిన యట్టి యవాచ్యదుఃఖముల్ 

పు[తులు గల్లినంత నె యవూర్వ్యనుఖంబుల బొంద నేర్చునే గ 170 ఆ 

దార నుత బంధు మతా 

పార మహాసంపదలును బహుదుఃఖములా 

 తారాధివ మధుమంద న 

మీరాదులు విరహిజనుల నేయు తెజంగునన్. 171 

చొప్పడ నెన్ని విధంబుల( 

దప్పదు మది మృత్యుభితి; దాననుఖంబే ? 

“ -యెప్పుడొ యెవ్యని చేతనా 
-.. యిప్పుడొ యీ వెనుకనో మహీవలయమునన్. 172 

N-31x 
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అనలోదకాన్న పానా 

హి నిషాద మృగ ఖగ పశు సమీరాదులచే 

సనిశంబు మృతి లభించున్ 

జనులకు దద్దణన చెయ శక్యంబగునే 2 1798 

wf 
విక లాంగత్వము, మాంద్యముం బధిరతావేశంబు రోగంబులుం 

(బక టంబై న నరాధము ల్మనములో( [బాణంబులన్ రోసియు 

న్నకటా! తద్విషయానురాగమున సహ్యం బౌట చితంబెః కా 

ముకులై తదిఇషయానురక్తులగు నా మూఢుల్ వమాణంబులే. 174 

కావున నతి దుఃఖద భవ 

చేవ యొనర్హురె [పనన్న చిత్తులు మీరల్ 

భావజ్ఞు లెలుగరే యీ 

పావీణ్యము మెజసి యిట్లు పలుకందగునే. [7T5 

ఇంతియకాదు. ద్విపాత్త్వంబు నొందియు నార్తింజెందుట కల్మికి నిది 

నం|పా ప్తంబె కర్మవిపాక భేదంబున నానావిధ యోనులంజెందవలయు, 

నానావిధావస్టలు మనచేతన చూడంబడియె. కర్మవశంబునం జీవులు 

సంసార 'వనంబునం జరింపుచు నిత్యభితిమై పాపవ్యా ఘసింహా 

భీలవృక భక్ష్యంబులేని, నృపవధ్యులేని యగుదురు; నిష్కారణ[వియ 

హ క స్తిశనకంబులై బద్ధంబులై యుండు; పశువుల దుఃఖంబున 

భారంబు వహింతు; "రపరాధంబులేకయ పర భేలనార్థంబుగా మెష 

కుక్కు_టంబులె యుర్ధంబు' గావింతు; 'రిదిమొదలుగా. గర్మానుగత 

యోనులంబొందిన వారి దుఃఖం వింతింత యనవచ్చునే * దైత్య 

పుతులారా * యిది జంగమ రూపదు౩ఖంబు. స్థావరత్వ రూపంబున( 

గష్టతరంబౌనో కాదో ? ఇట్టని తలంచిన భవంబున నుఖాంశంబులే 

దెప్పుడెప్పుడు విచారించిన నప్పుడప్పుడు సంసారంబు దుఃఖమయంబు; 

దీనికి సాధుజనులుచొర రతత్త గవిదులైన మూఢులు వహ్నియందు 

శలభంబులుంబోలె నంసారంబునం బడుదురు. సుఖముంబలె( 

గాన్పించిన యీ భవంబునందు( బడుట యుక్తంటె ? గత్యంతరంబు 
లేక యన్నాభావంబునం గృశించిన వారికి. బిణ్యాకతుషాదిఖాదనంబు 
తగు. పూర్ణునకుం దగునే? శ్రీవతి పాదపద్మద్వంద్వార్చనా (పాప్యా 
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గలదు; తదరానంబు మోత్షపదంబు; అ కేశ పావ్యంబై న 
అం య ప ర్ల 

యూ మహాసుఖంబు విడిచి యెవుండన్య సుఖంబు(గారు ? రాజ్య 

వభవంబు విడిచి ఖవికాశనంబు సయుట సునాధనంబై నం బ్రహ్మ 

సుఖంబు గలుగు; విషయానకుండెన వాండు జాత్యంధుండు; బుధులు 

తనుంజూచి దుఃఖించిన భవంబునందే వివహారింతు రెట్టు ? భవందబు 

డంయంలుగా నరం హరి భజనంబు(గావింవుడు. 'తద్భజ నంబున 

రోక్షంబెన సంస్కార ఫలంబు మికు లభించు. మజియు 176 
ర 

వెలయు నసార ఘోరభవ వృక్షమునందు రమాధజా వార్చనా 

ఫలము జనించి నొక్క_టి; పవన్న నుసాధ్యము తత్సలంబు; ని 

వ్యలందను వె త్రకుండిన నవశ్యము గ అదు దేహమె(గినన్ 

గలుగునె లింగదేహ మటుగాంచిన శీవులకుం (బసిద్దిగన్. ITT 

ఇదియెటి(గి బాహ్సనుఖసం 

పదగల జను; డచ్యుతాం[ఘీ భజనముసేయన్ 

దుది ముట్టి జన్మ ఫలమా 

పదలుడువుం గాకయున్న 6 బతితుం డరయన్. 178 

న నంసారంబున నుండియే హరి పదాబ్దాంతంబు లర్చించి త్ర 

క్పంసారంబు నధోగతిం జరవునే తావ|త్సనంగంబునన్ 

ంసిద్దంబగుంగాక మీకు జనులెంచంగా. గృతమ్నత్వ మా 

ంసారం విపు డా క్రమించునె (పశ స్తంబైన నీ ధామమున్. 119 

cA బట 

._ అనియెజి6గి మానసాబ్దం 

బున నీశ్వరు శంఖచక్ర భూరిగదా ళో 
భన బాహుభ కియోగం 

బున. గొల వలయు. గామములు విడిచి జనుల్. 150 

సర్వభూతంబు అందున, శక్తి గలుగ 

ఎ వారిపై మై శ్ర నిలువంగావలయు; రోష. 

ne _ కామముల మంద రోషంబు. గలుగవలయు(. 

ల్ గనవలయు ఏ శృకులని. రోష కామములను.. _ 181 
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ఒల్లో ఏంతరవాసి౮గా దనెడు దుష్పజ్ఞం జన ద్వేషులె 
బ్లు వూ 

తతిదేవోత మ పాదము లొలిచి తచ్బీర్షంబుటుందం బదా 
అలానే ( 

హాతి6 గావించిన యజ్ఞు నట్ట ఘన పాపాంబోధి మున్లున్ వగవ్. 18వ 

మరు నా స్తికులు, భవసింధు నిమః, ్న లై నవారు గాన మీకు నెజింగించెద. 

మునిం ద జుష్టంబైన జ్ఞానంబును (తయీమాశ్రనర్థంబైన జ్ఞానంబు 

సకు ననన్యభావం బంగీకరింపవలయు; నెద్దియెన మనంబున నానా 

విధంబుగా దోచియుండు నదియు. బయతృంబున నొక్కటియే; 

(బ్రహ్మం బాత్మాకార్యంబగుటంజేసి [బహ్మంబె కానెుంగందగు. దాని 

నొకానొకప్పృడు మజువరాదు. మలినంబైన మనంబు బృథక్కు.(గా 

దెలిపి యాత్మను మోసపుచ్చు; నిది మనస్స భావంబు. ఇది యప 

మత్తులై యెణింగి తత్పతికూలంబుగానె యాచరించి దానిని 

గహింపవలయు; ఎవ్యండు వస్తువు విభిన్నంబుగా. జూపుచు 

మలాథ్యంబైన మనస్సు. |బవ ర్తిల్హం జేయునో వా(డా మనంబునకు 

మాలిన్యంబు భ వవిభావ మాలిన్యంబై న వాసన యని యెతింగి యా 

వానన వెడమకుండ మనో నిరోధంబుసేసి శోధింపవలయు; నెవ్యండు 

వస్తువు విథిన్సంబుగా' జూవుచు నందు నభేదదృష్షియై ప్రయత్నుండై - 
యుండునో వా(డు మాలిన్యంబు దవ్చీ నుఖియగు. పూర్వస్థిత 

మాలిన్యవణాశనంబున  మనంబు దృథంబై పశుద్ధ జోధనంబు 

నొందు. [పశస్తంబగు నా మలపణాశనంబు మనంబు నిరోధింపక 

పుట్టదు, గాన మనోనిరోధంబు సేయవలయు; మనోనిరోధంబనంగా 

మనంబు నిర్విషయంబై యుండుట * ఇదిసేయ దుష్కరం; బుపాయం 

బులంగాని సాధింపరా; దా యుపాయంబు లెదు తెఅంగులైన గుణం 

బులై యుండు; జ్ఞాన ధ్యానంబును మనోనిరోధంబును, మానసోపా 

యంబును వాయుబంధనంబును నివృ త్తిచిత్తుండై హృదయంబునకు 

వెలియె నాథసేవ సేయుట ననంగ; వపంచంబు ద్వివిధ 

భూబాహ్యంబు, నాభ్యంతరంబునని; ధన దారాదికము బాహ్యంబు; 

గొణధ్యానాదికం బాభ్యంతరంబు; బాహ్యంబు వదలవలయు. కించిద 

వలంబనంబు సేయక. మనంబు బాహ్యతాాగి గానేరదు. [వజంబులో 

నుండి గో వజంబులో నొకధేనువుం దోచిన మరలి మరలి పూర్వ 
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సలంబున కే పరువెత్త నన్యపశువుతో లంకెవై చి తెచ్చి పూర్వస్థలంబు 

పర్యంతంబు అంకెతో నుంచి తత్పూర్వస్థలంబు 

మరచిన లంకె విడుతు; రిట్టనే విచక్షణులు నీతి( దర్శించి గౌణధ్యా 
నాదియోగంబునన్ మనంబు బా్యాం|దియంబుల వలన మరలింవ 

వలయు; నిజమనంబునకు నిరిషయత్యం బనందగునీ కమంబు 

(పకారాంతరంబునం గాదు. [క మంబునంగాని యున్నతపదంబు నెక్క 

సమర్జుండుగాండు; క్రమంబు దక్కి యెక్కెనెని యథ ఃపథంబు నొందు; 

తత్క్ల_ర్మంబు సేయుచు, దత్కర్మంబు గావింపుచు, శంఖ చక గదా 

ధరు యమాది గుణసంవను , ధ్యానించి యా|కమంబున( బరమ వాక్ 

ధామంబునొందు. మీరు నాకు. బరమమి తులు లోకరహస్యం 

బెజింగించెద; నతృంగమంబున విష్ణుకథలు ఏనుచు జగంబు విష్ణు 

మయంబని యెజింగి సర్వజనులయెడ మైైతిగావింవుండు. విషయంబుల 

యందు దోష దృష్టి పూని, నర్వశ్షైళ నివారకుండైన విష్ణువును 

స్మరింపుచు, నత్సంగంబులేక యుండెడు విష్ణు విముఖులం గూడర, 

యొంటిమైనుండి, యా విష్ణు విముఖులం దూషింవక, యిష్ష|పా ప్రీ 

వివత్తులాత్మ కు సమానంబుగా. జూచుచు, నెయ్యదియు సంక లింపక, 

యెల్లప్పుడు _బహ్మ జిజ్ఞాసం బూని, యపర రా|తంబుల లేచి యౌచి నే ఇ 
త్యంబున “నాత్మ యెటువంటిడి ? దేహం బెందుననైన యది; 

మనం బే చందంబున వరించు? దళానిలంబు లెట్టివి 2 యక్షంబుల 

కుద్యద్వ్భృత్తు లెటువంటివి? ఆత్మ వరమాత్మలకు భేదంబెట్లు? ఎవంనిచే 
చ య oa) 

ని విశ్వంబు సృజియింపంబడియె * నా విశ్వం బెవ్వనిచే ధరియింవ 

బడియె ? వేదంబుల తాత్పర్యం బెట్టిది ? బంధం బన నెటువంటిది? 

మోశ్షంబన నెటువంటిది ? (కొత, మంత దష్టవ క్రయునన నెవ్వండు? 

జనకుం డెవ్వండు? సర్వగతమై నిత్యమైన యానందమేల కనిపించ 
దని గహనాంతమెన [బ్రహ్మమునున్న సద్వ్భృద్దుల మణియు మజీయు 

నడుగుచు నన్ని యెడల. [బభుండు పక టంబుగా( దోంచ, స్వప్న 

 దశయందు మనంబు హరియందు నిలివి రమింపవలయు; తానే యతని 

_ నన్వయించి పశువభ్య స్త గృహంబునకుం బోయినయట్లు చనవలయు; 

సత్పథవర్తులైన వారికి హరి (పనన్నుండగు; విమలజ్ఞానపుర స్సర ంబై 

మ దుర్భభంబైన నిజవదంబు హరి కృప సేయునంత, దుర్గమ యోగ 
" (తంతంబునం జరించు వారికి( ద త్త ఇంబు బుద్ధి క్రమంబునంబొ డము. 
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పరలోకమునందు నీ ఫలములేదు. వెక్కు_లేటికి ? భవాంబుధి( దరింప, 

జేయు హరియ పరంబై. న పరాయణంబు; శతనహ।నంబుగా( బల్కాద; 

హరియే పరంబైన  పరాయణము,; మీరు నన్న స్రాదిమాతంబుల 

నొంపక జయించితివనుట విన్మయంబెః అణిమాదిసిద్దు లీశ్వరస్మతి 
విఘ్నంబులు; పెష్టు సేవియెన జనునకు విము క్రియె సత్సలంబు. 

తదంతరాయంబు థి సర్వసిద్దులు నని. 158 

అపుడు యోగీశ్వరుండై న దయాబ్రి పే 

హ్రాదుండు పలికిన నాత్మనలరి 

ధన్యత గనిరి; కొందణు దితిజేశంరు 

కడ కేగి భయమున. గందమొంది 

“యధివ నీనుతుండు మా కందజకును దత్త 

విద్య బోధించె( (బఏణు. డగుచు; 

ధ్యానంబు, జ్ఞానంబు, హరిముకి, యనియుడు 

వచన మొక్క టియే కేవలము పల్కు; 

నతని సన్నిధి నుండ నెట్టగునొయనుచు 

నేగుదెంచితి”” మనిన నమిద్ద రోష 

చటుల ధూమాత్తు(డై నిశాచర విభుండు 

గరము దెప్పింబ( బావనంగరము( బూని. 184 

హిరణ్యకశిప్పుయ (ప్రహ్లాదుని ఏష ప్రయోగాదులచే బాధించుట 

క 

ఆ,టె. 

(5 ft * 

సూద కదంబము రమ్మని, 

నూదకభోజ్యాదులందు నొనరిచి, నుమన 

స్ఫూదన మని గరళము. మధు 

సూదన సహితునకును భక్తి శూన్యత నాన౮ాన్. 155 

అపుడు వాను దేవుం డ్తి భ్ క్తి నెప్పటి 

జాత జీరమె యెనంగశేసె. 166 

గరము[మింగి నిర్వికారు(డై. యుండు వ 

హ్లాదు( జూచి దైత్యుం డతివికార 

మందెం దథ్య మరయ నది తనకే విష 

మై తనర్బ నప్పు డద్భుతముగ . . 187 
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కనలి _పహ్హాద రక్షకుడైన దేవుని 

వెటుగగక యంత దై త్యేందుండడరి 
య. 

(= 

కో ధాంధు(డై యతి కూరత్ర నిటి పురో 

హితు నిరీక్షించి మ హర తోడ 

“నతి మూఢులార: ఖరాసిచే ఫీని ఖం 

డించ వారించి మద్యుంచనంబు 

చేసితిరి (ద్ర మిమ్ము శిషించి నిది స్పి 

కుల నాశరుని. బట్టి టహూలు"” ననిన. 

దద్ద్విజులు వాని సాహసోద్ధతి యెజింగి 
సామి ! కావింతు మె మధీబ Jel కర, 

మందున 4 హుతాళనుండు తృప్తినొంది దుష్ట 

కృత్యంగ్భృత్తి ఏనిర్మి ంచు( గిల్సిషమున, 

తంతముల వెలయు నస్మ 

న్మం|తంబుల ఫో క్రి చూడు మనుజాశన : యా 

హం|తము సద విశాలము 

సంతానము లేక యురుకు చందము. జూపున్. 

అని (వహ్హాదుని నేకాంతంబునం దోడుకొని చని యిట్టనిరి. 
ధా 

వచ్చె; క స్రచ్ళ పావక నాగ ఏష ముఖ్య 

ములచేత బతి తికిత్రి; మూర్జు(డైన 

దై త్యె్యదు. డంవ నుద్ధత భరి స ధైర్య fy 

మణ6గింప( బూనియు, హారి పదాబ్ద 

సేవకు నిన్ను హింసింవ నుపేక్షింటి 

హితము చెప్పెదము సమిద్ధ బుద్ధి 

నింద రేశ స్తవంబు నహింవ( డనుర 

వరు(డు; నీవును వద అవవ్వానుదేవు; 

నతని సద్భ క్తి మెఅసి నీ యంతరంగ 

మున జరించుట నీతియె పొడమె మాకు. 

సి భష 
జ్ 
వో 

(స్ట. 
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తే.గీ. 

Gd, . 92 

తే.గీ. 

క యికై 

ట్టురు క కిన్ నుఖియె మురా 

జింవ 

నారదీయవురాణము 

అన్యభయమున నర్వేప నఖిల వరదు 
నెట్ట వినుతింప కుండుదు; నితడు దక్క 

జనుల నెవ్వండు శాసించు ? సర్వమునకు 

నతడు శాసీత వి|వకులాఢులార : . 194 

ఇంతియ కాదు పాణభయమేర్చడ మానవు( డబ్ది కన్యకా 

కాంతు నుతింపంగా6 దగు; నకారణ బంధుండు దాత, దైవ, మ 

త్యంత హితుండు, తండి, పరమాత్మ గుణాఢథ్యుల( బోచు, దుష్టులన్ 

బంతముతో హరించుననపాయ మహోన్నత పుణ్యశీలుండై . 195 

అతని సంకే ర్రనం బతి సల్ప ఫలము, 

తెగువతో విడు మంటివి; తగునె నీకు? 

దత్సలం వింతయనుచు? గీరనము "సేయ. 

గల(డె శంకరు(? డది వినం(గలండె ధాత 2 196 

మా తండి యిష్పుడలుగ గన్ 

హేతువు మణి క యేక్కడిది ? రమెశ్వర కథనం 

బీ తజి. బలుకుము మఘము 

చాతక మాళించునట్ర చయ్యన, గంటిన్. 197 

భవదభి పాయమిది యా రి బడినవేళ 

హరి భజించు మనుట దురాశాంతరంబు 

లివిసకల జంతువులు వెలయింవ (బతుకు. 

నిత్యమే? యెన్నండె మౌనొ నిర్హయింప. .. 196 

ధరనత్యంత సుదుర్దభం బగు నరత్రంబందియున్ మూఢు(డె 
కరముల్ దూలన్ ధరంబడ్డ య 

దిలో యోజింవయాలే(డు; దు 

తదు౩ఖ జాడ్యంబులన్ 2 199 
a) 

రా 

రిమ 

నర రోగాతురుండై భ 

ఆతురు(డనై యొనర్బెద 

నాతతమై, మెజయ |శేయమందెద నని యీ 

బూతైె న యాశ లన్నియు 

యాతనలకు( [దోవలందు రార్యోత్తంనుల్. 200 
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అతియు కి గురుడు చెప్పిన 

హితమగు నదిసయవలయు నియతమునువ్ సా 

మత। రుడు; మా తతరంబుల 

సతత గురు పయములై న జడుం డొనరించుద్. 901 

ny అర్య స సాం త్ ఖో ర ఇష లి న కే 3 చ సట రారా ఒట అటుగాన నురూక్తమైన విష్ణు భజ! పరిత్యాగ ౦బు నియ న ల్రనని 

పలికిన దెతః యాజికులె న మాం, తికులు రోషించి పావకోదితకృ త్తి తిచే 
CIN wl ద Care 

ఇ అ జా ఒల్లో 
న హతా చసెదమని భరించిన (బహ్హాదుం డిటనియె. టిం 

జి _ ర 

Ww" మం అల్ అక ఇల గా సు గ నుచు | శ సో డ్ర్ ర తగిదాధ్ధాణమినందు జేయ ( మంత యి విత్యభ; యీ 
న N+] 

పగి గావించుట ముకు ధర్మ యు నిజవ్యాపాదనా శ్ కిక్క. 

త్రి గుజింపం బనియుమి; లేవె యితరాధిక్యంబు లెన్సేని? హె 
చ్చుగ నాయుఃపరివూ ది గొలునెడ నెచ్చోనుండు నీక్ళ తియున్. 2౦కి 

ఇ 

కాలాత్నాఫీహితుం గలంచి యణంగంగాం వేయు కృత్తాదికా 
స లు మలో జో ఆయ గ్గ wu భల|కూర |గహంబు లిలగను గన్నీంపంగ నాకృ్తి తి యా 

కాలోతాల మహావలంబు తృటియె కాన్సించు నిద్ధాతిలొ 

నెలా కారణమున ౬ దప్పున ఫలం బింతే పితర్కించినన్. 204 

ఇటను నప్పుడు. ౨05 
ఇతి స 

దాసవ పురోహితులు |పహ్లాదుని పెం గృ తిం్యబయోగించుట. 

EE 

eA 

కోధ[న స్త వివేకులై ద్విజులు దుష గ్రార్మాత్ములై మంగ 

ర్వాధిక్యంబున! ట్ వొంగుచున హవనముద్యద్భకి,( గావింప దు 

సృాధస్సారతరన్పులింగములలో స్యకోధమై కృత్రినం 

బాధాటోవముతోడ నార్పుచు వడిన్ (బహ్హాదు ధట్టింపుచున్. 206 

ఒర ఖ్ అప్పుడు సకల భువనంబులు [(గక్కదల నార్చుచు శూలంబు( దివి 

పహ్హాదుని నాటించినం దజ్జ్యాలాన్సూ ర్తి రి హరి భక్తి రసాంబుధియైన 

యతని వలన శమియించె; వహ్నిం గలసిన యుల్ముకంబుల చొప్పున 

నేర్పడక బీవుండు బహ్మంబుబలె( గలిసియుండెనంత. 207 

™— 
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పు తెజోమయుండగు విభునియందు 

సర్వభోజి జీ విపజన్మ oo ధ్యానహి 

నుండొనర్చు జపము, వండిన [వ 

తమున( జదువు వేదతతియును బోఠె; ది 

నకలంకుని నెదురరభని యటన యుండెన్. 
C౧ 

కేవల వ్యర్గమె కత్తి శిలాహత 
థై | " 

రిలవోలె నెగసి రోషించి కోధ 

సన్న ద్దు అగుచు నా స్థానంబునందు( [బి 

యోగంబు. జేసి. యత్యు గులెన 

ద్వెజుల వై నంగార డిధితుల్ గమ్మంగ 

హీన దత్తిణయజ మెట నట 
జ్ ధా ల 

నవు డధోగతి( |దోయ, హ_న్రముల్ శిరమున 
దాల్చి వస్త్రములు విదల్చ్బుకొనుచు 

దాడి వార అఖండ రోదనముతోడ( 

గేలనసి. బూని (తిప్పు ఎచు బాలకుండు 

తానె ఖండించుకొనిన చందమున. గావ 

a] 

దిక్కు. లెక మ్మ హాత్ము నుతించి మొక. 

“మాకు దికు గ్రాలెదు; మా యవరాధంబు 

గాణి మమ్ము నిట్టి కరుణనెలు; 

కృత్తివచ్చె, ను గకృతియయ్యె; నంతత 

కృత్యభిజ్ఞ : నిలువు సత్యమహిమ.”' 

205 

209 

910 

212 
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అప్పుడు. 218 

తన దుఃఖమువలె. దలంచి దయంబూని మనం 

బున( గల(గి దుర్వ్యుథాకం 

పనతను(డె యుండి శాంతభావముతోడన్. 914 

మేరుసమ దుఃఖకోటు ల 

పారంబుగ. దన్ను/ బొదువ, (బాజ్ఞుండు మది ని 

సా రాన్యదుఃఖలేశ ము 

దూరంబున వినినం గనిన దుఃఖించు దయన్. 219 

ధరణీనుర పరిరక్షా 

పరు(డై _ప్రహ్హాదు. డా ర్రబాంధవు, లక్ష్మి 

వరు. దలచి కావవే యని 

శరణాగతు( డయ్యె( బరమ నంతోషమునన్. 916 

నే నిన్నాత్మ( దలంచు వుణ్యమున నో సీరేజనేత్రా ! పురా 

తన దుర్మంత బలార్జితావని సురో త్తంసావలింగావు; మా 

త్మ నిదేశంబున లోకముల్ సద నదుద్యత్కార్యముల్ "సేయం బూ 

నిన వారెన్నిక నట్టి లోకములకున్ నే. డున్నవే దోషముల్. 21 

ఆదిగాన నసిశ్వరులైన పిరిం గావుమని (పార్థించిన 0 oo 

బున( దద తి శాంతి నొందె; నంత (బాహ్మణులు దై దెత్వుకడ కే(గి 

లజ్ఞావనత వధనులై యున్న రాజు ఖిన్నుండె ప్వుతునిం బిలిచి హర్షిం 

చినట్టు “పవహ్హాదా : నీవు శంబరుని కంటెను మాయ రబంగుమువు 

[బహ్మ బలోజ్జితయైన కృత్తిని గెలిచితివి; |బహ్మబలంబునకం 

మన యాసురబలంబే (ష్టం బనివించితివి; మదాత్మజత్వ వందన 

సీకెంత బలంబుగ ఖై? మదాచారంబున నడచితివని బలవంతు(డ వయ్యెద; 

ప్ప వెష్టవశక్తులకు నంతరంబు చూప నీయందు నీ మాయ లన్నియుం 

[బయోగించితి; [బాహ్మణు లందును వైష్టవులె కాన శస్త్ర సర్పాగ్ని 

దిగ్గంతి విషకృత్యాదులచె సహజ బలంబు నష్టంబుగాదు. రాక్షసుల 

మన్నించు" మన; (బహ్హాదుండు నగి (పాంజలియె “మేల మోహంబు 

నొందించెదవు? మహాకుల 'వనూతుండవ్యు థ్రీవిష్టువు నెజుంగవే? 

మద్భావంబు పరీక్షసేయ నిట్టు సలికితివి; ము తాత విష్ణు నాభికమలం 
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బున జనించినవా(దు; నివెలుంగక యున్న విట నవ? రజుంగుదురు? 
bd 

విష్ణు (ప్రభా భావంబుస సీ క్షి విశ్వాసముగల; దది పరిత్షీంప సుత 

చయుండ వైన సవ సర్వాదుల( (బయోగించి నాకు భగ వద్దికాకసంటు 
చ్లా జ. 0 

గ ల్పించితివి; నామింద దయగల్లంగాన భగవంతుని విడువుమని సివనిన 

కతన నాాగహంబు పుట్టెను; బాలుడు సేయు మనిన పనిసేయండు; 
_ 

అట్టు గాన నే జా జాలుండ; విష్ణువును విడువను; మోక్షంబు గోరంగా 

గృత్యాదులచె నవధ్యత్వ మాంతరీయక ఫలం బమృతమునకునై 

ముదము మధింపగా. దారిజాతాదికము దొరికినట్టు; 7 గాననిట్టు 

మోశక్నెక చిత్తులమై యత్నము సేయుచున్న మాకు దివ్యసిద్దులు లభిం 

చెను; వుణ్యమువలనం బుణ్యఫలముగల; దందున నల్పులు సంతుష్టు 

లగుదురు; మహామతి ముక్తియెకోరు; నురవతి యమృతముంబలె; 

నింక నిన్ని యననేలః నీవెంత చెసిననవి నన్ను నేమిచేసె? హరి న్మర 

ణంటు గూడదని చలంబునం బల్కననేమి: నీ మాట నీ మనంబునకు 

వచ్చునెః మనస్సునకు వచ్చిన మాటయే పల్క-ండేని యాత్మచోరుండు; 

స్కు విష్ణువునెడ( జలమాత్సర్యం బులయందు నేమియపరాధము? 

నీ స్వభావమది; చరాచర జగత్యంత (పవరకుండై యచరుం డైన 

ఏష్టువు నవిద్యాంధు లెవు రు గెల్చెద: రనన్య మనస్కు-లై భబించిన 

వారు గెల్లురు; ఇంక 'సీకు నేమి విన్న వించెద”' ననిన మాటలు 

శిష్టుండు పతిత మందిరంబునం బోలె. జొరవయ్యె, నప్పుడు 218 

మారణంక శిపుండు ప్రహ్హాదు చుని మందిరా గమునుండి 

(య హోయించుట ' 

._ అసురనాయకుండు [కోథావేశ విస్మృతా 

ర్యాక్కన శ్రముని, తదై. ష్టవా వ 
'తంను, నవధ్యు(గాందలంచి క్రేశము నంది, 

జంకి, నిజాస్థానచయ మహోచ్చ. 
చిత న|త్పాసాద శృంగంబు మీదట - 

నుంచి, యాతని(బడ నుగశ క్రిం 

[దోయింప నవ్వేళ( దోయజనయనుండె . 
తానని యాత్మ నెంతయును నిలివి 
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యవ్యయానందమయు.డై నిజాత్మ యెతు(గ 

కధివసింవంగ నవు( డమ్మ హోత్ము ( దెలిసి 

మెల మెలనేె చెర్చి భూమీ తలంబు. 219 

మర్శనమును, దద్వైభవ 

దర్శనమును గల్గె లెననుచు ధనంఃత వెలిగాన్. 990 

భజన [పత్యుపకార సిద్ది మెజయన్ ఇ్మైకాంత తద్విష్ణు దా 
(a) 

సజ జనా|గేనరు( బూ నె దన్మహిమ మలెంచన్ నాకు ఫ్రీక్షైంవంగన్. 291 

అప్పు డదరణీదేవి యిటనియెొ. 2౨ 
ధి ధ్ 

| అతి మూఢుండయి తండి సౌథశిఖరం బందుండి [తో యింవ దుః 

స్టెతుండౌ నిన్ను | న స్పృశింప నిన్ను నొ నొడువన్ -సేవింపం బూజింప వ 

చ్చితి; నిన్నున్, నను బూను(నట్టి| హరి సాన్ని ధ్యంబునన్ నిల్సి నే 

ధృతిమై నిన్ను భరింప. నోపవుదునె యీతే; జం[బు సామాన్యమే |. లికి 

re అల 00 0004 లుగు 

ఫలము; త్యాదృశ సంస్పర్శ్గన మందుట దేహము గాంచిన ఫలము; 

భవాదృళనుతి జిహ్వాఫలమును, మౌన భావగతులు దుర్దభులు; 

నది నవం. టట టం లల 0209 

నే( బవిత నైతి; మున్ను యజ్ఞవరాహ సంగంబున నాకు దివ్యశ క్తి 

గలిగ నది నాకొక వింతయె యున్నయది; నిన్నంటిన( బున 

రుద్భుద్ధమాయె; నందున సకల లోక అ 00000 wenn . 

క. వ. యందు నీవంటి పరమ భాగవతు 

లొండు రెండడుగులు పెట్టినంతనె సామర్థ్యంబు గలదు. 224 
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అలఘు స్ఫూర్తలమిమ్ము( జ కధర పూర్వార్చా కృతి శేణులన్ 

క. రూపమున శశ్యత్కా ర శేషాంశమె 
అ అవ యు 

జలజాతుండు శరంబుల న్నిలిపె భాన్వన్మూ ర్తి నన్న ప్పుడున్. 225 
జ థీ (ఎన వ 

నరలోకంబు కతా తార్థత( 

బరగెన్ సీయన్న కతన, బావన : నిను నె 

| భరియించి సదు చర 

బ రజోలేశంబు నాఆ 3 పావితగ తిన్, | 226 
ద్ధి రుషా 

సీవు నరలోకంబున జనించిన కతన నంతకలోకంబు (హస్వంబు 

నొందె; ననంతలోకంబు వృద్ధి నొందె; భవత్కీ ర్రనాలోక నా ధూత 

పాతకులై న నరులు హరి లొకం] బునకుం జోయి నిన్ను సన్నుతింప 

వెన్నుండు సీ భక్తి తాత్పర్య విశమంబు | వినియె; నిట్టు వృద్ధినొందె 

దని చింతించు నీవంటి వరమ భాగవతుల గుణంబులు పద్మజునకు 

నగమ్యంబులు; నేనెణుంగనేర్తునేః మి [పభావంబు భాగవ త శిరోమణు 

అకుంగాక నన్యుల |కు గోచరమెః! మూర్ధ మూర్గుండై న మీ తండి 

యచింత్య శక్తియెన నిన్నెజుంగడు. నిన్ను. దలంచిన యంతనె 

యాపదలు దొలంగుః 44.6600 అలం న. 

బయ్యనంత ( (బహ్హాదుండు దయామృత దృష్టిం జలం జేసిన నందయు 

సుఖంబు వహించిరి; శంబరాదులైన దుష్టదెత్యులు లజ్ఞావనత వదనులె 

లేచి చనిరి; యా శంబరుని, దై త్యరాజును నిందింపుచు( బురజను 

లార్తిం బాసియుండిరి. రాజును శంబరుండు నన్యోన్య దెన్యంబులం 

బరితవింవుచ నుండి రంత. 227 

నంకోషకుండను శఠదైత్యు నొక్కని 
- ననిలరూపంబై న యతని. దలంచి 

ట్రహ్లోదు మడియింప(6 బబివీన, వాడు త 

త్తనువులో నడంగం, దద్దెత్యు భార్య 
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మొట పెట్టుకొనుచు, నమోఘదిలోత్సాహ 

సంపద వ్యర్థమె జడతనున్న 
యా హిరణ్యకశిపు నం|ఘుల(బడి “స్వామి! 

తే.గీ. 

యాత్మేశ్వురుండు (ప్రహ్లాద తనువు 

నందు జీర్ణించిపోయె, గాలాయసంబు 

త_ప్పమె యున్న (బడు నీరధారవోలె; 

నేమి 'చితంబొ కాని నే( డిమ్మహాత్ము 

తనువులోవల పుం|గ హోదయము దనరే'”. 228 

అనిన విని కలంగి నిజకులాంగారంబై న _ప్రహ్హాదు నిట గురు గృహం. 

బున కనిచి తాను నంతవపురంబు సొచ్చి పరిత వింవుచునున్న వృద్ధ 

మంతులు “తేజోధికుండై న (ప్రహాదునిం బార్థించి, |ప్రసన్నునిం 
జేసికొని, సామాజ్యంబు లనుభవింపు మన నానన్న మృత్యుండు 
గాన వారిం దర్జించి మణియు" నొక కార్యంబు విచారోంచి. 229 

మార ణక కిపుడు _పహ్హాదుని నాగ పాశ బద్ద్భుని( 

జేసీ న సముద్రమున (దోయించుట 

రజ్షోవీరులచేత నబ్టినహిరాడజ్జుచ్చటాబంధ దు 

ర్విక్నేవం బొనరించి వె వై_ష్టవమణిన్ వేగంబె, (తోయించినన్ 

సాఇుత్సృత్వగుణాంకురంబనంగ నా చ్యకాయుధ ధ్యాన ని 

షాకుణ్ణాత్మకు(డై న యా ఘనుని వేడ్యూన్ వేలకుం జేర్చినన్. 280 

తను లవణాంబుధి( దోయుటి, 

యనిమిష న|క్రాది జలచరానీకంబుల్ 
మును మున్నె తొలగిపోవుట, 

_.ఘను(ం డసురకుమారు( డాత్మ( గానక యుండెన్. 21 

N-32 

అప్పుడు పన్నగశాయి యనుజ్ఞం బన్న గారి బంధనంబులు కబళించె, 

సము[దుండు రత్నంబులు కానుక దెచ్చి సమాధినిష్షనున్న హరి పియుని 

సేవించి “స్వామీ: నన్ను. గటాక్షింపవే యేనదీనుండ; నీవు జనింప 
నీ రాక్షనకులంబు చంద్రునిచే నంబరంబు వోలె విమలంబయ్యె”” 
ననం గన్నులు విచ్చి చూచిన మొక్కి సముదుం డెటనియె. 2982 
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తే. గీ. అసుర లహిపాశబంధ మగ్నాంగు. జేసి 

నిన్ను నాలోన వై చిన నిర్మలాత్మ: 

నిపు | మింగిన నరునట్ల నిన్ను నాదు 

గర్భమున నుండి కోచితిగడకు నిపుడు ఐలెలి 

క. ఉరగవర పాశబంధము 

లుర గాహితు( డుక్కడంచె న్నుగ్ ద్ధతి, మె; 
థి చ 

ఒల్లో ఒడ ఆలి ' హరిభ కి పుణ్యనంపద 

బురుషులకు లభించవే యవూర్వ్యయళంబుల్. 254 చి 

వ. అని రత్నంబులు సమర్పించి “హరిం బూజించి; హరిభక్తుల నువేక్షిం 

చిన వారికి బరమధామంబు దూరంబు; రత్నోపాయనంబులచే సీకు( 

గర్హవ్యం బెద్దియు లేదు భా......... 

_ దెరచుకొని [పనన్న వదనుండును: గమలాయతాక్షుండును, దీర్గ 

బాహుండును, నుకపోల నాసికాభాగుండును, నుదార తేజోనిధియు 

న/వమెయుండును, గదాసి శంఖాంబుజ కోభనాంగుండును, సుదృశ్య 

సమాపర  సేతుభూతుండును, నర్వేందియాహ్లాదన దివ్యమూ_ర్రియు, 
[దిలోకీీవితత (పతిమూలంబును, గురు పరమగురుండును, నాథ 

నాథుండుమ నగు విభునిం జూచి విస్మయ భీతి హర్ష [పకంవంబులంది, 

యది స్వవ్న ంబుగా( దలంచి న్వవ్న ంబునందేని యీశ గర సాక్షా 

త్కారం బయ్యెడునని, (పహర్షారవ మగ్నచె తస్కుండె మతియు 

నానంద మూర్చం జెందిన, స్శ ఏరుండు ధరణి యందుంజర్చి యంకం 

బున నిడుకొని, నర్వజనై క బంధుండుగాన మెల్టనె కదల్సి కరపల్ల 

వంబునన్ న స్స భంచి, మాటికి, జననియుంబోలె నాలింగనం బొనర్చిన, 

గొంత సేపునకు. _పహ్హాదుండు కన్నులు తెజబచి విన్మయాని మషుండై. 

జగన్నాథుం. దవ్వక చూచిన సుధామాధుర్యసారంబులై. న. వాక్కుల 

. “వత్సా! భయంబు నొందకు'” మని యూఅడించిన (6 గృష్టాంగన్పర్శ 

సౌరభ్య నురూప వచనామృతంబులచే నక్షగణంబు హృతంబై న 

యాత్మ సంభావనంబు నొంధక నిజమనోభృంగంబు పరువెత్తె; (శ్రీశ 

We భక్తాబ్బసంగియై యతి లుబ్బంబై_ న; నే నెవ్వండ నెచటనున్న వాడినని 

ఒక గతీ. వచనము మన్న లేదు. 



తే.గీ: 

తే.గీ. 
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యెజుంగక కన్నులు మూయుచు6 దెజచుచు నొక వింత సంతోషంబు 

వహించి,. గోవింద దర్శనంబు సేయు నతని యవబోధంబు క్షణంబు 

గాన్పించుచు, క్షణంబతిరొ ధానంబు నొందుచు, సా భవ్యోవే మెందు 

మండలంబుగతి. (బకాళించె; నంతం జూచి తణంబు చింతించి “యితని 

వాక్కున. బృథివియు నగ్నియు నితని పాణంబున నంబరంబు నని 

లంబును, నితని చక్షువున రవియ దివియు, నితని | కోతంబున దిశలు 

శరియు, నితని మనంబున నంబువు, వరుణుండునుం దగుట. జూచి 

(శ్రీమద్విభూతిం దనరు నితండు నర్పోవనిషదర్ధ్థంబు, మహా ప్రభు” వని 
పునఃపారవశ్యంబుగాంచి తలిసి శ్రీశాంకశాయియెన తన్నుం దడవుటకు 

నెణింగి భయ సం|భమంబుల లేచి [పనన్నుండవు కమ్మని (మొక్కి 

బహుయంజ్ఞుం డై యల్పవూజో క్తి క్రి నాచరింపండయ్యె; . నప్పుడుగదా 

పద్మాని శంఖధారి యభయహ న స్తం విచ్చి చేపట్టె; స్పర్శను సులు దితంబెన ' 

భుజంబున నిడిక్షొనిన( గరాబ్దన్సర్శనాహాదగళద తుండై కంపంబు 

విష్ణువు _పత్యత మై ,ప్రహ్హాదు సనునయించుట 

“గురుతరమూ ర్తి నంచు ననుంగూర్చి భయంబును సం భమంబు వే 

మరు దగదీకు నిట్టిది సమస్తము నాకు _పియంబుగాదు మ 

తరమహితంబు సేయుట యభవ్యము సేవ్యము(, బూర్జకామ్యతం 
బరగిన నాయెడ న్నిలిచి పల్కిన పల్కులు నొకు హృద్యముల్. 2౨6 

నతత యూక్తుంతనయ్యం బనన్న & భక్త 
భ కి నుస్న హర జ్ఞ ప్రబద్ధ బుద్ధి 

నె; నజితుండనయ్యు జీతాత్మ సతి తి; 
వశ్యక కృత్యుండనై తి నవశ్య మహిమ. 287 

త్యక బంధు ధన న్నే హతంతు( డగుచు 

నెమ్మి నాయందు సద్భక్తి నిలుపవలయు; 

నత(డు నాకును మరియు నే నాతనికిని 

గాన మా కెవ్వరు నిజా ప్ర ఘనులులేరు. 288. 

నిత్యుండును బూర్జ కాముండును నగు నాకు జన్మంబులు వివిధంబులు 

గలవు; సర్వేష్టదానంబు తొసంగుదు; నీకు నెయ్యది [వియంబది తెలుపు 
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మసిన( (బహ్హాదుండు పాంజలియె యుత్పుల్ల దృష్టిచె( జతుర్భుజుం 

జూచి” భవత్పదార విందంబులు చూచుకంటె నాకు మరియు నొక 

వాంఛ గలదె? (బ్రహ్మాది దుర్గభంబై న యుష్మత్పదాంభోజ దర్మ 

నామృతంబున మచ్చి త్తంబు తృ వ్రింబొందదు; మరియు నొకటి గల్లెనేని 

పార్థించెద; గల్పాయుత కీతంబులనై స ౧0 యవ్మత్సావాత్కారాష్లోద 

నము; ద తరంగంబుల నోలలాడు. నాకు నితర సుఖంబులు రుచియిం 

పవుగాన నేనితరంబులు వేడనొల్ల; నని విన్నవించిన సుధారనపవా 

"=. హంబులగు వచనంబుల మోక్షలక్ష్మీ నె సా[మాజ్యంబునందు( బట్టంబు 

గట్టి భగవంతుం | డిట్టనియె. 289 

తే.గీ. నీవు పల్కి న యట్టనే నిజము నాకు. 

[బియముగా నొక్క వరము నం, పీతి నడుగు; 

. మఖిల లోకంబులందు సీ యట్టి దీర 

చిత్తుడెవ్య(డు గలడు చర్చించి చూడ. 240 

ఆన దిహాదుం డిటనియె. 941 

ఉరగెంద వెత నాయక 

గరుడాదులలోన నొకని( గానను దేవా! 

కరుణించుము, నీ దానుండ 

శరణాగతవత్సలా: [(పనన్నాత్మ: హరీ, 242 

అనిన నీశ్వరుం డిట్టనియె; “నీకు నంకటంబు |ప్రావించిన యది; యేను 
నిన్ను నిర్వహి ంపం జనుదెంచినవా(డ; నీవు భృత్యత్వంబు వడితివి; 

నివెనేంగా. దలంచియున్న చో నిది యుచితంబె? వరుగా. జూచుట 

యెందులకు నేనె యెజుంగుదు; నీవు గోరిన యది మద్భ క్ర కి; నీకుం 

గోరందగిన యదిగాదు.. నీకు స్థిరంబైన యదియె; మరియు వరం 

బులు వెండుమని యను గ్రహించిన [బహాదుం డిట్టనియె. 949 

నాథ: భవదీయ పదభ క్తి నాకు నిచ్చి 

నాడయ్. ట్ సీపు: వేండికొనిన; 



తే. గీ, 

ర 

తే. గీ. 
జ; 

ల 
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పరమ సద్భక్కియే నాకు( (బాప్యమనఘ: 

యదియ మరియును మజియు నాయాత్మయందు. 

బొడమె; నెపుడు. జతుర్వర్షమును లఖింవ. 

జేయు! జితంబుగాదె చర్చించి చూడ. 245 

కావున నే, బరమ భ క్రిం గోరుచున్న వాండ; భ క్రిమంతుండె యధికుండు 

మహాభయముక్తుండై న మా|తంబున నా భక్తి యెంత యాధిక్యంబు! 

నీయందు హాస్యానాదర మాయలచెతనేని నిలిపిన భక్షి నరులకు నింద 

పదంబు లభింపంజేయు; సాత్త్విక భక్రియయ్యెనేని యేమి చెప్ప? భవ 

(త్పేరిత భక్తి, భవ ఘోరాబ్టిని మునుంగు వారికి నుత్తారణరజ్జువు, 
మాయా తమశ్చన్న బ్రహ్మానంద మహానిధి చూడంగోరిన వారికి 

యుష్కద్భ క్తి కియ్సే సిద్ధదివిక; భవశర్వరియందు జ్ఞానదిపంబు మల్చుకొని 

ని దించువారికి యుష్మద్భ కి కయ సూర్య దీప్తి; సకలేష్టంబులకు జన్మ 

భూమి; యనిష్టంబులకు వహ్ని శిఖ; మోక్షలక్ష్మి కిం |బియసలి; నీవు 

దయసేయక దుర్హభంబు; నాథ! యుష్మద్భక్తి సాత్స్వికియె స్థరయె 

నిల్బుంగాత! నిన్ను నుతింతు, న ర్షింతు, - హర్షింతు'' ననిన భగవం 

తుండు [వియోక్తుల నిట్టనియె. 246 

“ వియవత్స! సీకు నఫిష్ట మెయ్యదియది 

పావించు;. సుఖమున |బతుకుమింక; 

నంతర్శి తుండ నై యరిగిన ఖిదందటు 

” నొందకు; శ్వీరాబ్ది నున్న యట్లు 

సీ హృదయంబున నిల్లు; లక్ష్మికి నాకు 

భక క హృదయమె శోభన గృహంబు; 

వెకుంఠదుగ్గాబ్లి వాసవర్ణన నిత్య 

కోభయె తెలియ; రక్షోభయములు ఎ 

తల(గంజేయుదు దారుణ తనువుగాన 

మందిరము నిలువుకొన(గమనుజ సింహ 

మూర్తినను( జూచెదవు; భక్తి మూండు దివన 

ములకు ననియే(గ విన్మయమున భజింవ. 247 

+, అంతట నానందా[ శుదృ 

గంతంబుల( గంపమంది హరిగానక దు 

ము శ్చింతం బొరలుచు ఖేదా 

నంతరమున ధైర్యలజ్మియందె న్యేగన్. ౨ 248 
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హరిసంస్పర్శన ఏక్షణ 

పరిపూత శరిరుండైన (ప్రహ్హాదు. గరాం. 
తరముల జూడగ వచ్చిన 

కరణి దివాకరుండు దయనగంబున నిల్చెన్. 

గిరినుదయించిన యంతనె 

హారియించె దిశాతమంబు లర్కుండు సర్వే 

శర భ క్రిచెత నుత్క_.ట 

దురితములు జగంబులోన( దొలగించు గతిన్. 

తరణిఘటి జన్ముండును దు 

- సర తిమిరాంబోధి గోల. ద త్తత్సుజనాం 

తర తీర్థ నిర్మలత్వము 

స్పురిత ంబయ్యెం దిగంతములహో: యన(గన్. 

సారసాప్తంజూచి చక్రవాక ఖగంబు 
హర్షమందె; నాపరాత్ము( గాంచి 

యోగివరుండు మోదమందిన కై వడి 
నంతరంగమున( బియంబు(దో(వ. 

ఆర్కు.(డా జలాశయంబుల, [బతిబింబ 

మంది పెక్కు మూర్తులయ్యు; కత 

ములన నార్ల నీలములునుగా మెజయ న 

ద్దుణత వహించి తనరునట్టు. 

_నలినములు సజ్జనుల వలె 

జలజాప నరేశమూరి, సంపద వెలనెన్. 

కలంగె న్నీ లాబ్దరబులు . 

జలజాక్షుని కథల( దామన జనంబు వలెన్. 

249 

250 

వరి] 

252 

వైవి శ 

అంత. (బతిబుద్రజనన్వనంబు చెవులు సోకిన మెల్కని నిజపురంబు 
నకుంజని హరిన్మృతి బలంబున నన్ని దిక్కులు హరిగానే వితర్కిం 
చుచు, నడుగడుగునం దొ|టువడుచు, హర్షింపుచు న్యగంబున హరి 
సీక్షించిన యట్లు జయజయ న్వనంబులు "పలుకుచు, హరి( జూడక 

( యా ర్తినొందుచు. జరించె; సోతృంఠుండె నాటనుండి శ్రీ శహృతాంత 
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రంగుండై లోకజాడ్యహతు(డై యలౌకికుండై. జడునట్టు దురితంబు 

లడంచుచు మంగళంబుల రమ్మని వీలుచుచు ననంత నామంబులు, 

గానంబు సేయుచు, నచ్చటనాడుచు, “శ్రీ గోవింద! కేశవ! ముకుంద! 

శ్రీవల్తభ : శ్రీనాథ ! శ్రీవ. కుంఠ ! సుకంఠ : కుంఠితఖల : స్వామి ! 

యకుంఠోదయ | శ నద్దధ్యియ : విధూతధూర్త : ధవళశ్రీక : మాధవ 

యధోకజ ! శద్దాబద్ధ : సీయందు నాకు బుద్ది జనింపజేయవె, 

యచ్యుత గుణా | అచ్యుతక శేశ + నకలేశ |; శ్రీధర 1  ధరాధర ! విబుధ 

జనబుద్ద : యాదరణచారణ : వినీలఘననీల : శ్రీధర : గుణాకర । 

సుభద బలభదకర్ణ సుఖవర్ణన : సుఖార్గవ : మురారి! స్వర్ణ రుచిరాం 

బర: నువర్ణరథ: యర్జవనికేతన: భవార్ణవ భవభయంబు మాన్నవేః 
గుణగణార్జవ : నమస్తే: యని పాడుచు. దద|పావి గాఢదుఃఖృాశు 

గద్దదుండై సొరలుచు, మొజలిడుచు, విస్మితజనులు త నుంజుట్టుకొని 

నరకపతిత జనులకు భవచ్చరణ స్మరణంబు శరణంబు; భవవై తరణి 

పతితుండనై దీనుండనగు నన్ను నేల నిరీక్షింపవు ? నీయందు భ క్రి( 

బుట్టింపుచు, నీవె భవాబ్ధిమునుంగనీక రత్షింపవె ! క్రేశంబు నొందితి 

దయాపరమూర్తీ : నీకు దయగల్లదేని కర్మవశాహతుండనౌదు. కామ 

కోధమదాద్య మ్మితనివహ (పోత్సారితోన్యాద. విశ్రాంత + కుపితధృతి 

హార దుర్నిిగహాదూ దూర ఘోర రై కాదశేందియ ఖలనంబులచే నార్జితంబై న 

కర్మంబు, శిషవనై యొకగారుండ ననుభవించుచున్న వాండ; సీకు దయ 

లకున్న నె న నెట్టు గడతేరుదు ; మానంబు శిరంబుపై పాషాణంబు; 

మాత్సర్యంబు 'వలద్గరళజ్యాలామాలిక, కోథంబు. కంటిలో నెరును;.. 

భవనా నామకాంతారంబునందు మనోజవటుండు బుద్యాఖ్యయష్షిహరించె; 

_ ముక్తినరణియెట్టు తరించెద”నని ప్రహ్ఞాదుండు పలుకవిని యద్భుత 

వై గ్యంబునకుం గొందఅశువులు విడిచిరి; కొందణు (మొక్కిరి. 

లీలచేం గొందణు హాస్యంబు చేసిరి కొందయి భ క్రింగాంచిరి; కొందయి 

విన్మయంబు నొందిరి; కొందజు మూ(కలు మూ(కలై చూచుచు దురి 
తంబులం దొలంగిది; గోవింద కీ రనానంద నిర్భరుండై. కీరన నర్తన 

గానంబుల ' జనుల వై స్పృహలేక “తిరిగె; అర్కుండు లోకత మో 

భేదార్థంబు దిరిగినట్టు - “సంచరించె, నవ్వుడు నమ్ముద ముదామగ్నా 

యాతుం డైన యా పవ్రహ్హాదుం జూచి జనులు విన్మయం బందిరి; దైత్య. 
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పతికి వార్థివైచిన వారలె విన్నవించిన నతండు విన్మయంబంది మృత్యు 

వుంటోలె రావించిన వచ్చి, సభయందు నాసన్న మృత్యుండైన వాని; 

నాయుర్జలధి వలన దేహవర్యవతార ణంబునకు గృతోద్యోగుండై యమ 

ఏక్షణంబునకు యవనికామాతంబైన వాని సీలాంకుమి శ మాణిక్య 

ద్యుతిచ్చన్ను ండై నవాని, ధూమాగ్ని శిఖావ్యాపుండై నవాని, మలినాంగ 

ద్యుతిధ్వాంతచ్చాదితా  భరణచ్చవియెన వాని, విష్ణు నిందాజాత 

.. మూరాఘ[గన్యమాన లవ్న్మేకుండై న వాని, దంహ్షైత్కట. ఘోర మోషణ 

తే.గీ. 

ఘనచ్చవి కుమార్గదర్శ యమదూత నిభులై. న భటులతో( గూడినవాని, 

దవస్పృష్ట దవనాంతస్థకింశు కారుండైన వానింజూచి, ఖీన్నుండైన 

వాని దూరంబునం బాంజలియె వీఠంబుననుండి కుద్దుండై నవానిం 

జూచి తలవంచుకొనిన, దైత్యుండు భర్జించి “మూఢ! “మద్యాక్యంబు 

విను మింక నిన్ను నెద్దియుం బలుక'* నని చందహాసం బంకించి 

_ నభాజనంబు కంపంబు నొంద “హరిని విడిచెదవో . యసిం[దెవ్వ( 
జేయుదునో $;” యని పల్కు మూర్చుని [కోధంబు చూచి రతోగణంబు 

నేండు (వహ్హాదుండు హతుండు నయ్యెడునని పల్కు సమయం 

బున హిరణ్యక శివుండు కోధారుణిత నేతుండై . కుమారునిం జూచి 

యిటినీయె. 255 
+ లా 

“ఎచట -వెదకియు నేంగాన నిన్నినాప్ట ; 
నధికు( డంటి, నిరాకారు(డై న వాని 

_ సర్వగతుండంటి, తిభువనస్వామి యంటి, 

వెందు. జూపెదు హరి. జూపు మింక మూర 1 256 

అని “ స్తంభంబునం జూపు ''” మని ఖడ్డంబున - సంభంబుం 

దాటించిన. . లర్ 

నృసింహావిర్భావము 

. వట వటత్యుటు సముదృట పటుధ్వని వికీ 
' ర్యద్దన నూణా సభాంతరంబు లఘు థి 

నను తిన్నత ప. గ సుతిం 



నారదీయపురాణము 505 

తట తట స్పురదురోదై తేయ శలభసం 

ఘాత్యవతాప నిర్భర తరంబు 

కట కట దంష్ట్రా[గ ఘట్టిత కహకహో 

తృర్భనగర్దాతి దుర్భ్ణయంబు 

తే.గీ. భూరిభూషణ త వదంభోళి మెర 

సార వారుసటాచ్చటా సంకులంబు 

నంభమా ద|భధరణి తలాభతలము 

వీరనరసింహ రూప మావిర్భవించె. 258 

మ. అతి ఘోరార్భటి నా నృసింహుడు నహ్మసాత్యుగ బాహావళీ 

శతకోటి స్పుటతీ వదీ ప్త నఖరచ్చాయల్ విజృంభింప6 ద 

ద్దితిజుంబట్టి నిజాంకమధ్యమున నెంతే నిల్చి చీరన్ మహా. 

ద్భుతభీభత్సము లొప్పనప్పుండు (పదీప్తోరాంతరాళంబునన్. 259 

వ. ఇట్లు తద్దోర నృసింహరూవంబు నున్న యెడ |బహ్మ రుద దిక్సాలాది 
య యె లి wre ఇ: ఎ 

నమస్త దేవతలు ముందర నిందిర నిడుకొని వచ్చి దగ్గర (జేరన్ వెజచి 

పాంతంబున నున్న వహ్హాదుం దగ్గరం బిలిచి నిన్ను( గటాక్షింప 
వచ్చిన భగవంతునిం [(బనన్నుంగా. జేయుమన( _బహ్హాదుండు వికసిత 

వదనుండై జనకుని కడ కేంగు బాలకుని చందంబున నిర్భీకుండై. 

వచ్చినం గౌంగిటం జేర్చి శిరంబు మూర్కొని నాకతంబున నింత 

యలసితివిగా యని యుసలాలింవ్న చున్నవ్పుడు. . 260 

ద కెందమ్మి రేకుల జీందించు కన్నులు 

కరుణారనంబు పొంకంబు నెజివ( 

జారు వజ్రాంకురచ్చటలై న నటలురు 
దివ్యకిరీటమై తేజరిల్టు : 

నాంత్రమాలిక లచ్చహార వల్లిక లట్టు 

విమల వక్షో విభాగమున మెలయం 

. దద్వినూతనర క్ర కథారలు. 'వైంజింది 
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లే. గి. 

నారదీయవురాణము. 

జలధి కన్యాకుచోపరిస్పార సార 

భాసురోదార కుంకుమ పతభంగ 

ఖరనఖరకాంతులెనయ ను గతరమనుజ 

సింహు( డప్పుడు లక్షీ నృసింహు( డయ్యె. . 261 

అంత (బహ్లాదుండు తన తం; డి భగవంతునిచే ముక్తుండయ్యెనని 

హర్షించి ప్రణమిల్లి యతని గా,తంబున నరసురాసురాదులను, నిరం 

బున (బహ్మాండ్ డోవరిభాగంబును, గన్నుల లయార్క_పోవకుల, నాన్య 

బిలంబున( బాతాళంబును, దంష్ట్ర లశేషాదులను, భుజ దుమస్క ంధం 

బుల (బహ్మర్వ్ను! |దులను దిగీ. “రులను, ాదయంబున నంబరంబును 

నంబరంబున విద్యుద్విలానంబును నరము ఘుల భూమియుం, దేహ్మదవం 

బున వారిధులు రోమంబుల వనంబులు, శల్యంబుల నదిసంఘంబులు, 

నభేద్య మాయాచర్మంబున సర్వగా తంబుల దేజంబును గాంచి భక్తు 

అకు ' నీశ రుం డపకాళుండుగాడు గావున( జూచి పరమానందంబు 

నొందె; నంత దివిజులు మణియు బహ్మరుదాదులు సమ్మతించి 
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nen : హరీ : నర్వమౌనీంద్ర నందోహ 
 సంకలి ఏతానేక య బ్ఞక్రియాసాధనా : ' 'స్తోత్రపాత్రా! ఖరోద్యన్న ఖో 

త్మృతృదై దెతేయ': చంచద్దయాద్భ క్ర కరంగా ! (వనన్నాంతరంగా ! మహా 

బిరదుర్యార రజో గణి దు న్లిరస్కారభీతాత్మధా మచ్యు ఇతానేక యజ్ఞ 

కియాదూర : వద్మాననాద్యాతి తేయా వ నార్ధా వసిద్ధానుకంపా 

'వకాశీక కృతోచ్చండ దివ్యన్న ృసింహావతారా గ సారధ్యనీ భిన్న ఘోరా 

(భతారా : నిజాంగ వవిచ్చేద దఖతి |దవద్దోర రజ్షోగహేద్దోష భేరీ 
రవాధః క్రియాసారమె, కోణిభృత్స్పక్ష విచ్చేద కాలస్సురద్ధేట్టనోద గ 

దంభో? దుర్షరమై, | భీమకల్పాంత ధారాధరో త్తర్జితొర్దత్సుర 

చ్చండగర్జానుకారంబునై యున్న నీ గరదుర్జెయమో తండి? భకావకళీ 

నిర్జితా ! పావనంవర్ణితా 'యోగిలోకార్డితా : వార్థికన్యాకుచాలింగనోల్ల 

గ్ననత్కుంకుమాంకచ్చ టానేక. శంకాకరోనంక శోతోపల . - శ్రీనమా 

విద్ధవూర్ణేందుబింబ స్పురద్వ ఎత్త స సంస్థూల పాండూరు ము కామణీ దివ్య 



తే, గీ. 

a | 

పహారా ! నవాఘౌఘలీలావవారా |  నముద్యన్మవా హాదాన వానీకనంహార 

కారా ! యుగాంతతిలోకాపహారా !: యశేషానుభృత్పుణ్య పాష కియా 

రూప దండాదిక [భామీత పోల్సనత్కాల చక ధమాక ల్పితారంభ విభా 

జీత స్రావరాత్మ స్పురద్విశ్వదాద్దోరణోద్దండ ! వే వేధోండ నద్భాండ 

నిర్వాహనత్కు_౨భకారా ! నిరస్తాఖిలాంతర్వికారా ! విచిత |పకారా : 

తిలోకైకసాలానుకారా ! యవేద్యాంచితాకార ! భిశాన్య సద్య్బోజ్య 

మాత వకాశోరు సంతోష మోగీం|ద పూర్ణాబలోధూత పంచాయుధో 

న్మాద న్నిదాది దారాత్మజస్నేహ దుర్గోభ లాభాబ్దిబంధచ్చిదాలబ్ర 

గట్ నన్సి ధానా : [తీలోకీనిదానా 1 నిరస్త 

(పథానా : సమాయావితానా! న చుశుద్దాభిధానా ముఖంబుల్ సరోజం 

గృణాళంబులై "కేశ జూలంబు శె వాలమై, హల్టక 

సోమముల్ మాంసఖం ంబులై త త్తనుతాణముల్ 'ఫేనజాలంబులై 

వ నరోవ మధ్య వీధిన్మవోన్మ త్త దంతావళ శీ విజ్బం 

భింపవే స్వామి : వద్ద వభేదీ : విశిష్టానుమోదీ : నిజ్యశేణి దుర్దోష 
హారీ : సదాభ క్రవాంఛా[పదా! దేవః నిరాగంభ మాయామహానాటకానీక 

నిత్స| కియా సూతధారా : నిజా ం[ఘీన్సురద్దివ్య  గంగాంబుధారా ! 

మధ్యుకవ్య భుగ క్తధాతాసిధారా ! నునిషాా-మ : సంవూర్ణకామా : 

ముకుందా ! నమస్తే నమస్తే నమః. 268 | 

అని యానం తమ 

జనములు ఏనుతించి" జనా 

రను వలన వరంబులంది రంజిలి రంతన్. 964 

దేవతలు చూడ. [బహాదు దివ్యతేజు 

నఖిలదై. తేయ వీరరాజాభిషిక్తు. — 

జేసె, 'భాగవతోతము( జేసె, భక్తి 
నిలువజేనె జగము వర్ణింవ(జేసె. . - = విరల్ 

అంత! (బహ్హాదునకు ననేక వరంబులిచ్చి తిలోకళాంతి గావించి నద్వా 

ద్యంబులు మోయ నిజధామంబునకు నగ ననిమిషులు పరమానందం. 

బున నిజ మందిరంబులకుం. జనిరి మరియు. నం. 2a 
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పరమర్దులు నరసింహుని 

చరితము నరసింహహృత విశంకట దోషాం 

తర దోషాంతర వల్లభ 

చరితమువలె( బొగడరై రి స్వాంతములందున్.. = 267 

దొరకొని లోకవాదంబులు బలవంతు లాడుకొండురు. యోగీందులకు 

వృథాయాసంబులు; ఏరలేె కర్మంబులు చేసిన సద్ధతింగాంచిరి ? యజ్ఞం 

= బులు చెరచి వ్మిపర్షుల భంజించి మత్తులెన దైత్యులు పరేశనివలన 

తే. గీ. 

మృంతింజెంది భవాబ్దిముక్తులైరి; ఏ మార్యులమౌట, ధృత నచ్చరి 
(తుల మౌట, బహిస్సితులమెతిమి; దైత్యులు విషు సద్గతి నొందిరి; 

థి Can యా రు ౧ 

_ దురాత్ముండు భృత్యహన్యశ్వర ధాదులతో సశ్వరుని వూర్యంబుల 

నారాధింపనోవు; నొకానొక భ క్తినిరతుండు (పహ్హాదునికందె నధికుం 

డని, కృతార్థుండని తిర్ధాంతరంబులకుం జనిరి. (పహ్హాదుండు భగవ 

_ దాజ్జను రాజ్యంబు సేయుచు( ద్మదాజ్యభొ గతృష్ట నొందక, జ్ఞానాచ్యు 

తాం[ఘి భకి రాజ్యం బనుఖ వింవుచుం డె; నీచరి|తంబు ఐనిన వాదికి 

రోగ గహదారి [ద్య తాపంబు లణంగు ' ననిన విని నై మిశారణ్య మహ 

ర్లులు సూతునిం జూచి యిట్రనిరి. 268 

ఆదై తేయ(డు శారిగా* దలంచి యార్యాది త్యయజ్ఞ కియా 

సాదం బెప్పుడుంజేయ నాగమము లాచ్చాదించు తచ్చకహ 

సా దేశంబులటంచు భోజన పిపాసారంభ నిదా విహో 

రాదుల్సేయుచు నమ్ము రాంతక విరోధార్థంబు మానుం డిలన్. 2౮9 

ఆతి బద్ద మత్సరంబున 

నత(డుద్దతి( గలలనై న హరిగల్సిరణ 

శతి దరమితినని. హర్షా 

నితు(డై యంతఃపురమున నృత్యములాడున్ . 270 

అతడు హాశ్యాంతర ములకు హరిక థామృ 

తంబు ఏీనులు చొరనిచ్చు తలంయ నామ 

.....ధేయములు జిహ్వంేర్చు విధేయులైన 
ల భృత్యవర్గంబుందాను నిర్భికుండగుచు. - 271 
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ఇటు దె త్యేశ్వరుని కోధమెల కార? ధ్ర 6 లి టు 0 ల 

ములయెడను శ్రీరమాజాని తలంపంజే'నె 

సదురుఃడు సంతతజాన శాలియెన 

నరుని బోధించి నిలిపిన నలువు మెణయ. ౨"/2 

అటుగాన | కోధావిష్టృతం బైన హరిన్మతియ డై త్యునిందలంపంజేనె. 
నేమి చెప్పుదు. సీ(తు దశాననుండై శిశుపాలుండై జనియించి రామ 

కృష్టావతారంబులబే( బొ లిసీ పునర్ణన్మంబు నొంద (డు. కృష్ణా శ్రయం 

_ బైన [కోధంబును, గృష్ట్ణా శయంబై న కామంబును, దై త్యులకు గోవిక 
లకు మోక్షహేతువు. కేవల కామ్మకోధములు జనుల కథఃపాత 

హెతువులహిదంష్ప్ట లయందు  నుధయుంబలె, చోర హ స్తంబు 

లందు ధనంబునుంబలె న్మరరోషంబులచేత నొంద రీ ముక్తి కినేమి 

యద్భుతంబు-కారణంబు హరి నృృతియే. ఆ హరి న్మృతియే న్మర 
ద్యెష భక్తి విశషంబులయం దుదయించు;. నిష్టంబులు గాకయు 

నౌషధంబులు |దావి రోగి యారోగ్యంబు నొందిన థై నరుండు హరి 

స్మృతివలన భవబంధంబులు వాయు; ద్యేషంబుననేని మృదర్ధంబుగా 

భూమిందవ్వి సనిదానంబు గనిన యట్టజ్ఞుండు. కామ[కోధంబులనేని 

హరిన్మరణంబు. చేసి మోక్షంబునొ ందు. "అ వయత్నంబుననేని ద్వెషం 

బున నేని వైచిన ననలంబు కజ్యాంతరంబు. దహించిన యట్ట నాద 

రంబున నర్చించినం గిల్ఫిషంబులంబాయు; నజ్జుం డశద్దనైన సుధా 

పానంబు చేసి వ|జకాయుండై న యట్ట వద్దభావుండేని ముకుండగు. 

ఇది వస్తున్వభావంబు. నూర్యుంశు తమోనాశనంబునకు, ఫీతశాంతికి నన 

లంబునై. న యట్లు, నర్వేశ్వరుండు లీలా ప్ర హృదయుండై. ద్యేషలకు 

మోక్షం. నానంగను, అనుర కులకు నిష్టవరంబులొనంగను సన్నద్దు 

డైనవా( డద్దేవయోగంబునకంటె భ్ క్రియోగంబు | వశ స్పంబు; ఘోరం 

బులైన మోక్షవిఘ్నంబులవలన హరి తానే రకింవుచునుండు(గాన నిటు 

వంటి కరుణాసింధుపు నాశితవత్సలు నెవ్వం డాశయింపండు? పాపా 

త్ముండైన యాత్మ దోహి యా|శ యింపండు గాక! సదాసూర్వ్యుండు 

బహుయోజన నహ|నంబు లక్షణంబున జోవుచు వేగంబునం జనుల 

యాయువు క్షయింపంజేయు; నార్తపమత్త ను ప్రవ్యాధితులై న వారి 

నుష్టధాముండు (హోనంబు నొందించుంగాని విడంబంబు "సేయండు. 
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cA 
వ 9 వగవంతంబె ౩ కాలచకంబుచ సదా[తిప్పంబడి బీవుండు యోని నహ 

|సంబుల జనియింవుచుండు( గాని నరుండై యుండుట నిత్యంబు గాదు; 
(= 

జనుం ండొప్పు ౮ యెల్లియో యెల్టుండియో మృత్యు వానన్న ంబని యెజుం 

గండు; జన్మ మరణ నరక క్లేశంబులు ధువంబులు స్వాన్థ్యంబులేదు 

గాన (బతికినయన్ని నాళ్టు హరిభజనంబు 'సేయవలయు ననేకజన్మంబులు 

గాంచి కర్మభూమిని మనుజుండై జనియించుట నెన్నం డిటువంటి జన 

నంబునొంది వా తా ప్రయత్నంబున నుండుట దగునె? నర్పులలో 

వ్మిపత్వంబు నొందుట మిగుల దుర్హభంబు. తద్వి। [వత్వంబు నొందియు 

హరిభజనంబు లేక యుండుట దగునె - వ్యాధి వ్యాాఘ[గ స్త స్తంబైన 

తాప్యృతయమహో[గ మృగసింహ భయంబై న సంసారాతి వనంబునందు 

నరునికి రక్షాన్వేషనంబు సేయక | [కీడించందగునే? విషయ వ్యాధి మహో 
సర్పంబులతో భవ తరుకోటరంబులనుండి వరుషుం డనుుగహంబున 

॥ నిర్భయుండై. గరుడవాహను నా నాశ్రయింవక యుండంజెల్లదు గాన దొల్లి 

నురీరూవంబున నుధాపానంబు సేయుచు వి విఘ్న ంబు శంకించు రాహు 

వునకై న యట్లు భజింపుచు శంకించిన హరిదుర్హభుండగు మనంబునం 

దలంపవలయు; కరంబున( బాదార్భనంబు సేయవలయు; కో తంబుల 

దత్కథలు వినవలయు; దద్యశంబు భావింపవలయును; నెతంబుల( 

ద తియులై_ న వారింజూడవలయు; పాదంబుల( దత్పుణ్య కే తంబులు 

దౌక్కవలయు; నిట్టన్ని దినంబులు గడుపుచునుండువాండు (బతికిన 
యతండు అట్టు 'సేయండేని వా(డు జీవచ్చవంబు మతి కామ శక కాక 

ముఖ్యంబులై న కు దజంతువులు కోటుల కొలందులు (బదుకవె: కామ 

మోహంబులు విడిచినవారు వె వైష్ణవులు. యోజన శతంబులనున్న మర్త్యుం 

డైన గంగాతరంగిణీ నిజాంమీ సంన్నర్శ పవితయైన దానిం దలంవ 

నఘశతంబులు దరింపంజేసిన నారాయణు భజింపుండు. హరి భజనం 

బెవ్వండు సేయు నతండె సమస్తజనుల పాపంబులు హరించు. దీపం 

బులు లేక యుండిన గృహంబులనేని దిననాథుం డుదయించి తమంబు 

హరించునట్టు సందర్శన స్పర్శన పూజనంబులచెత (6 గుశలుండై న 

భాగవంతుండు విష్ణు [పతిమయుంటో లె. దమంబులు హరింపుచు డిపం 

బుంబలె బరహితం బాచరింపవలయు లోకంబున. 278 

ఆనిన విని శౌనకాదులు 

మనమున హర్షించి. దైత్య మథన కథావ 

. ర్తన సంశ్రవణ కుతూహల 

*.... జనితోలానమన, జనిరి నంరంభమునన్. 214 
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చరక = aK మం * రర ద, ద, వ. 
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రతి సంధాన విచిత్ర మోహన కళారాసేహసే హాన్మర .. ... 0 

అలల లల దల లల లతల 2/5 

గోవకి గమనస్టో తా ! 

గోవతి కృత వర్షధృత నుగోతచ్చతా : 

గోపాంగనాకళ తా | 

గో పార్భకవత్సరూప ! గురుతర సూతా ! 276 

మాలిని 

కృముదహితకులేశా | కోటి సూర్య పకాశా / 

విమలకమలనే[తా ! విస్పురన్నీ లగాతా ! 

భ్రమర చికురజాలా ! భక్కచిత్తాబ్రఖేలా ! 

DTT 
సమదఖిలవిదారీ ! సర్వలో కావహారి | 

ఇతి (శ్రీమత్కంజర్ల కొండమాచార్య 
C2 

పాదారవింద మిళిందాయమాన చెన్నయామాత్యవు[త 

కశ్యపగొ (త పవి|త శ్రీమదల్హాడ నరసింహ (వణితంబైన 

నారదీయ పురాణంబునందు నష్టమాశ్వాసము 

సర్వంబును సంపూర్ణము. 





వాజ్బయ మహాధ్యత, కళా పపూర్జ 

డాకర్ వడమూడి గోపాలకృష్ణయ్య గారి పరిశోధనా రచన 

నారదీయపురాణ అమృతనవసీతం- మహామథన సారామృతంలో 

ఉదాహృ త్మాలెన సంస్కృ తాం ధ్ర [గంథాలు 

అద్భుత రామాయణం గణపతి (గ ళు 

అనంతుని ఛందను (తె చండిక 

గమనిక 

ఉదాహృత [గంథాలలో “దుర్జన ముఖ చవేటిక ” అన్న ఖండన మండన 
(గ్రంథాలు విభిన్న రచయితలు రచించినవి 3ండున్నాయని గు 80వాలి. 

. ముకాఫల ” సంకలన (గంథానికి [(వాయబడిన కం కైవల్య దీపిక '” 
వ్యాఖ్యను చేర్చుకో వాలి. 

జెంగాలీ ఖభావలో రచింపబడిన “ 
4 నా వాల్ జెంగాలీ సా హొత్య చరిత గంశాన్ని 

“ పురాణనిరీక్షణ * (గంథం మవోరాష్థ |గంథంగా గుర్తించాలి. 

ఉప పురాణాలు |బవ్మోండ 

బంగిరన భవిప్యో తర 

ఆది భాగవత 

ఆదిత్య భార్గవ 

జాపనన : మానవ 
కల్కి మారీచ 

కాపిల . మా హేశ్వర 

కాళీ లింగ 

కౌమార వారుణ 
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పిశ్వామి[త 

వ్యాన 

శాంతన 

సవత్కుుమూర 

కల్పాలు 

కామశాస్త్రం 

కుమారసంభవం (సం) (౩) 

గర ్గ్ననంహెొత 
గ 

ఛంద శాస్త్రం 

తంత శాస్త్రం 

దకకుమార చరిత (బె) 

దురన ముఖ పద్న పాదుక 
జ్ర (౬ 

దుర్జన ముఖచ పేటిక 

నా ఆకాళ వాణి [పసంగాలు 

( తెలుగు-సంస్కృృతం) 

నారదియపురాణ ౦ (ఆ) 

నిరుక 0 
అజా 

నిర్వచనోత్తర రామాయణం (తె) 

నృసింవా పురాణం (తె) 

ఆంధ పభ (దిన) 

కృష్ణాప్మతిక (వార) 
గోలకొండ పత్రిక (దిన) 



స్కాంద 

|పభావతీ (ప్రద్యుమ్నం (తె) 

| పాతిశాఖ్యలు 

| పౌఢ వ్యాకరణము (ఆ) 

బృహన్నారదీయం (శె 

(బహ్మ సూ తాలు 

బాహ్మ ణాలు 

భగవద్గిత 

భాగవతం (౩) 

భాగవతామృతం 

భాగవత సందర్భనం 
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భారత రచనలో వెల్లివిరిసిన 
క వీతా పాభవం (తె) 

మం|త శాస్త్రం 

మవ భారతం (సం) (జ 

మార్కండేయ పురాణం (కె) 

మార్గ_చేశి (తొ 

మీమాంస శా నం (పూర్వ-ఉత్తర) 

ము కాఫలం-సంకలన (గంథం 

విద్యార ణ్యుల "వేద (సాయన) 

"వేదాలు 

భాపషం 

"వేచాంతం 

అధర్వ పదం 

బు గ్వేదం 

హో ఇ అల, ౫! శో కృష్ణ యజు ద్వేదం 

శుక యజుర్వేదం 

శిల్పశా(స్త్రం 

శ్రీవిరూపొక్ష — (శ్రీరామ. 

శాసనములు ఆరవీటి వంశ 

చరిత (ఆ) 

షష్ట శ్రంతాలపుట్టుపూర్వో త్త త రాలు. 

వ్యాసం (ఆ) 

స పసంతానాలలో క్చతి నతియా ? 

సుతయా ? (ఇ) 

సంఖ్యాశాస్త్రం 

సాంఖ్యద ర్భనం 
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నూ[త(గంథాలు శాక ల్య శాంభపవీయ 

జం దాం స శుల్భ 
అగ _స్ట్య శాకల్య శారకియ 

అగ్ని వెళ్య య 

అనువాక సంఖ్య | శాద్దకల్ప 

ఆపస్త ౦భ సత్యా కథ 

ఆశ్వలాయన హిరణ్య కేశి 

ఇష్టకాపూరణ హె తిక 

ఉపలవణ 5 
. స్య్యృతులు 

ఉబ్బశా[ స 

బుగ వ్రజాస్సు అంగిరస 

కాతాగయన అతి 

కూర్మ లక్షణ అఆపస్తంభ 

"కొెండిన6 ఆశ్వలాయన 

క్షాకీత్ర ఉవనన 

ran గెతమ [5 మః ఖగ 

౩ మినీయ దత 

భాన్ పరాశర (దాహ్యాయన వచు 

నిగమ (వాచతన 
జ హాస్నతి 

పార్శ్వ్వవ బ్బ ణు 

(పతిజ్ఞ [దిబ్బ 

[పవరాధ్యాయ మను 

[వసవోదాన యమ 

బోధాయన యాజ్ఞ వల్య్య 

భాగలవణ యోగీశ్వర 

భారద్వాజ లిఖిత 

మాధ్యందిన విష్ణు 

యజ పార్శ్వ శంఖ 

వాధూల శాతాతప 

వ ఘానస సంవ ర్త 
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142 

152 

192 

199 

202 

202 

212 

తన్ను విన్సు 

(శ్రీ5 రపు (శ్రీకరంపు 

నూరులే సూరుల్ 

నతిదీనుని డతిదీనుని 

వారిని వారి 

నిగ నిర్ల 

గట్టంచి ధట్టించి 

ప చివైచి నవచి నవచి 

(దిప్పీయార్చి నార్చి| తిప్పి 

తా చినట్టు ఛాము తాచినట్లు 

మందరాగధ్భతి మందరాగాధ్భతి 

బొలె బోలె 

స యో ్జిత నయో జ్లిత 

స్యమంత శ్యమంత 

దేవి దేలి 

డఉన్న(డు తన్గవో డెన్నండు( దన్నహో 

జేశెన్ని(క బేకెన్ని(క 

శార ప్రి శరాప్పి 

దా(తి ఛాతి 

వారవెవ్వరీ వార లెవ్య 

నికరములు నికరము 

వయ్యమర వరులు నయ్యమర వరులు 

ధల్మవహోనియు ధర్భవోనియు 

చిత్ర ధర్మా దర్శ చిత్ర ధర్మా ధర్మ 
దుల్భర దుర్భర 

వర్తించిన్ వ ర్హించినన్ 

సూల్య దీప్తి సూర్య దీప 

N—34 



ఫుట్ నంతా తొన్ఫు ఉను 

292 12 గలచె గలవె 

994 29 విజయా సంభవవం జైన విజయా సంభవం బైన 

945 2 కభ్యంజనం ఆ భ్యంజనంబు 

268 వలి గలనే గలనె ? 

275 18 పరమారం 'రమార్థం 

292 14 భజీయుంపు భజియింపు 

294 27 పయోధధర పయోధర 

319 11 మెన మైన 

884 10 విందు(డై. విందుండై. 

వల్ 18 |పతికూలానుభయ | పతికూలాను కూలానుభయ 

విల్ 12 నిరుద్దలోకంబు అనిరుచ్ణ లోకంబు 

861 26 వెదనలు వేవనల్ 

964 24 కర రం [(ధములశే కర్ణ రం|ధములచే 

366 బి బహుథాశారు(డై బహుళాగ్థాకారు(డై 

866 వి నయనాంభోహర నయ నాంభోరోవా 

ల6? 19 భావములందు భావమందు 

977 20 దెభం వై భవం 

406 వి] సరసవాస్యా "స్వే గరనవాస్యా శేష 

487 | పు]తున పుతుని 

440 4 యెట్టుల నెట్టుల 

449) ద్వే బాలర్కు బాలార్కు 

461 29 [గో బాహ్మాణుల గో| బ్రాహ్మణుల 

461 80 [గో (బావ్మాణులు . గో (బా హ్నణులు 

470 2 బిలిచి దలచి పిలిచి 

472 13. బ|తికూలములు |బతికూలములు 

478 PA శాంతి మొంబె శాంత మొంచదె 

481 15. జానాంకురము జానాంకురము 

481 21 విచ్చిన్న విచ్చిన్నమై 

499 8. వర్కో సర్వో 

508 బి7... కీరన కీరన 

507 24  (అవోదు (బవ్లోదు 



వెకృత చంద్రిక 

| పాజ్నయ మవోధతు 

డాశర  వడమూడేీ గోపాలక్ళావ య్య 
యు చా ల 

కోరాం లు వపపూర్ణ” 

సంపాగకులు : 

తెలుగు MOO రలు 

(బీ యణ్. ని. . న్. వోంక టాచాడ్యుంలు 

విశారద 

డౌళ్చల్ అమురేభం రా బోళ్ళల $5), M.A., Ph.D. 

భాషా ప్రవీణ 

ఇది | సంస్క. తంలో నూ తాత్మకంగా . వార బడిన తెలుగు వ్యాకరణ 

| గంథం, దీనికి ఆం [ధ సిద్దాంత కెముది అని మరో పీ సంజ్ఞా దిక్భగ ౦తాంతా 

లైన 19 (పకరణాలతోను, 924 సూ] తాలతోను గ్. పుస్తకం. సూ(తాలకు 

సూతకారుడే నంస్కృతంలో వృత్తి రచించాడు. ఆ వృత్తికి ఇద్దరు పండితులు 

తెలుగు (వాశారు, సూ తాలు నూత లతణళోభితా ల నాతిదీ రాలుగా 

ఉన్నాయి. 19 [పకరణాలు సుబన్న విభాగం, తిజన్న విభాగం, కృదన్త విభాగం 

అని మూడు విభాలుగా ఉన్నపి, డాక్టర్ రా జేళ్వర శర్మగారు 15 పుటలలో 

ఆముఖాన్ని వెలయించారు. 

ఇది అనేక విషయాలను అందిస్తున్నది. ఠః చై_కృ్ళత చం[దికా స్వరూప 

న్యభావ మవేోగవేస ణి” చేసినవారు | పథాన నంపాడకులే.. లక్షణ (గంఛాలకు 

కూలంక'స.మైన పీఠికలు [వాయడం శేలికైన వనికాదు. ఇలాంటి పీఠికలు (వాసే 

వారి సంఖ్య ఏ ఏ భాప షలోనై. నా (వేళ్ళమీద లెక్కింపనగి ఉంటుంది. ఇలాంటి పీఠికలు 

(వా "సీ వారిలో (శ్రీ నోపాలకృష్ణయ్యగారది అ|గపీఠం. వీరిది ఎంతో నిశిత మైనచూపు. 
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బహు[ళుతులు కావడంవల్ల పాఠకులకు అనేక విషయాలను అందించగలుగుతారు. 

ఇతః పూర్వం ఈ సంస్థ (పకటించిన [గంథాలకు కూడా అమ్యూల్యాలై న పీఠికలు 

(వాసి వీరు విద్వదభినందన అందుకున్నారు. ఈ మహాగ వేషణ కూడా 18 విషయాల 
మీద 61 పుటలలో ఎన్నో విశేషాలను (పతిపాదిస్తున్నది. |తిలింగములం"ే ఇదివరకు 

పచారములో ఉన్న పాత పాటకాక, కృష్ణ, శ్వేత, పీత వర్యాలెన లింగాలని 
(శ్రీ భాగవతుల అన్నపూర్ణ శాస్త్రిగారి అభిప్రాయాన్ని వీరు “కోట్” చేస్తున్నారు. 
ఇది ఆలోచించవలసిన విషయం. మొత్తంమీద గో పాలకృష్టయ్యగారి గవేషణ 

_మవోగ వేషణ అనుకోవాలి. గుణదోషాలు చూపడంలో వీరికి నదురూ బెదురూ 
లేదు. యథార్థ విమర్శ అలాగే ఉండాలి కదా మరి! ఈ మవోగ వేషణ విద్యార్థు 
లకే కాకుండా పండితులకు కూడా వరమోపాదచేయమే. 

ఈ వ్యాక ర్త, షష్టి విభకి [పత్యయ మైన “ యొక్క" ను “ఒక్క” అని 

చప్పడం విశేషం. అలాగే శూరసేన్యాది |పాకృతభవాలకు కూడా నూత రచన 
చెయ్యడం ఈ పుస్తకంలోని మరో విశేషం. పండితులై నవారు పరిశీలించదగినదీ - 
వ్యాకరణ మనడంలో సనందేహించనక్క-రలేదు. _ విడ్వత్పట్ల్టభ। దులు కావలసిన 
వారికీ (గంథాన్ని పొఠ్యం చెయ్యడం |వయోజనక రం. 

మధు ఖీ 

ఆం[ధ్మపభ - సచిత వారపత్రిక 

తెది : 21_7.76. 



A GRAMMAR AS BIG AS THE LANGUAGE 

REsEARCH, b= it in the field of science, art or literature, is endless. 

ltis a continuous process. It was erroncously believed at one stage that all 
languages descended from Sanskrit. Researches have been 0212166 out 

into the origin and development of various languages and their linguistic 

families. According to Dr. Caldwell, Telugu belongs to the primitive 

Dravidian family of languages. In thzir recent researches, Dr. K. V. మ 
Appa Rao and Dr. Vadlamudi Gopalakrishnaiah have propounded some 

theories to establish that Telugu is older than the primitive Dravidian 

language. It has 2150 bz:en scientifically proved that Aryan and Dravidian 

are not two different families of languages. The book under review 
Vaikrita Chandrikaa provides ample material to establish the antiquity 

of Telugu language and to open men’s minds, that were closed 10 the 

treasures of Telugu language, to the value and expressiveness of their 

native tongue. Mr. Chellapilla Venkata Sastry once commented thai the 

light of grammar was too feeble and flickering to illuminate so bountiful 

a language as Telugu. Vaikrita Chandrikaa exposes this sophistry. 

ల As Dr. Vadlamudi Gopalakrishnaiah has mentioned, the Telugu 

language which has attained a stage of unsurpassed richness and. beauty 

of expression and melody during the reign of Andhra Maha Vishnu in 

Fourth Century B. C., was clipped, changed and deformed by various 

religious movements and clashesin and after that period. In the hoary 

past, farther than one can imagine, itis believed now that sages like Brihas- 

pati Kanva, Sri Kavi, Vishnu Sarma, Hari, Sringara Bhushana, Dhurvaha, 

KaviSikhamani. Saura Kavi, Kavi Bhallata, Narasimha Kavi, Adhoksha- 

jacharya had written grammars for Telugu. What the Andhra Pradesh 

Government Oriental Manuscripts Library and Research Institute has 

published now is the Telugu grammar with definitions and principles 

written in Sanskrit verses called Vaikrita Chandrikaa which bears a 

second name Andhra Siddanta Kaumudi. Itis divided into three parts— 

Subantha, Thijanta, Kridania. Altogether there are ten chapters— 

Saungna, Sandhi, Swadi, Stueepathya, Vibhaktyardha, Samasa, 

Thaddhitaadesa, Tatdbhava, Thigantha, Kridantha. Vaikrita Chandrikaa 

contains 824 definitions, whose value it is difficult to gauge. 

The real crux of the study of any language is its idiom. But 

Vaikrita Chandrikaa has both the values of grammar and development 
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of language. This work is different instyle and presentation from works 

like Andhra Sabda Chintamani, and bids fair to stimulate fresh thinking 

among research workers. Tadbhava chapter in particular proves how a 

number of words from Sanskrit, Prakrit, Sourasen, Magadhi, Paisachi, 

Chulika- Paisachi, Apabhramsa languages have sneaked into Telugu 
vocabulary. . 

This book has a preface, Swaroopa-Swabhava Maha Gaveshana, 

written by Dr. Vadlamudi Gopalakrishnaiah, Director of the Government 

Oriental Manuscripts Library and Research Institute. ‘In it, running to 
nearly 75 pages Dr. Gopalakrishnaiah expatiates on the significance. 
of the book undzr review and deals with many arcane asp:cts of the grovrth 
of the language. 

Th: Director, whos: reputation for knowledge in grammar, 

prosody, Vedic sciences, Astronomy, Mantra sastra and other arts and 

cultures is startling, has once again brought, in his splendid and very 

uncommon Swaroopa-Sw: bhava Maha Gaveshana, fresh experiences and 

new ways of thought and f:eling ev:n to ths historians and linguists, 

leave 21013 the common man. Many scholars are of the opinion that the 
author Manchella Vasud:va Kavi 0531082864 to 1758. But Dr. Gopala- 
krishnaiah proves that there were more than one Manchella Vasudeva Kavi 
and the author of Vaikrita Chandrikaa flourished in 1565. 

Another sensational revelation the Director makes in his preface 
through his research is that though Manchella Vasudeva - Kavi was 
considered the author of grammar, he was not the real author of the 
Sanskrit Grammar verses, but only wrotethe commsntary in Sanskrit. 
He supports his theory with many examples. Recalling how Bhattoji 
Dikshit had created a new work Siddhanta Kaumudi from out of the 
Paninis’ Sans«rit grammar verses in Ashtadhyayi order, he says that, 
similarly, some sage of unknown origin and period of existence, had 
written: Telugu giammar in Sanskrit verses in Ashtadhyayi order, 
and Manchella Vasudeva Kavi in the mid 16th century had rewritten the 
same grammar verses With his commentary in Sanskrit to the verses, 
and called it Vaikrita Chandrikaa, which is otherwise knownas Andhra 
Siddhanta Kaumudi. Dr. Gopalakrishnaiah has proved this point 
incontrovertibly in his preface, for which he has baen engaged in deep 
research for quite a long time. No grammar, Dr. Gopalakrishnaiah 
makes it clear, will ever be created artificially. Tt is there embedded 
in all languages. Basing on the innate fundamental principles of 
languageany grammarian can build anedifice of grammar digeing it out 
of the bowls of language and literature. Dr. Vadlamudi has removed 
the fears and phantasm of grammar with his convincing arguments 
and humanised it. 

In another context in his preface Dr. Gopalakrishnaiah has 
written at length on the acquisition of the name Tirilinga Desa to 
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Telugu land. He has disagreed with the existing theorivs propounded 

in support of Trilinga Desa for Telugu land by virtue of గం existence 

of three famous Lingas in Sriseila, Drakshar unt and Kaleswairant 

When there are many other lingas in this part of the country cqually 

famous as others Dr. Vadlamudi rejects the theory that only Dueause 

of those three lingas the name Trilinga Desa has been given. THe brings 

to light many hitherto unknown things about the Telugu land. There 

isa reference to one of Dr. Gopalakrishnaiah's literary discourses 

with Mr. Bhagavatula Annapurna Sastry who expressed the opinion 

that Telugu land had been called Trilinga Dosa in view of the 
existence of Sweta Linga, Pecta Linga and Krishna kLinga in aneicnt 

days, Nivarthi Sesha Sumati, who flourished around 1050 in his 

grammar work defined the word Trilinga ina diferent way says Dr. 

Gopalakrishnaiah. It is said by the author that Trilingn Desa comprises 
the arca where three rivers, which have three famous Lingas at their 
places of origin, have flowed. Dr. Vadlamudi also asks historians 
and linguistic research scholars 10 probe into the theory to find out if 
actually there are three famous Lingas at the places of origin of the 

three rivers of Krishna, Godavari and Penna, 

The Andhra Pradesh Government deserves to be congratulated on 
the publication of a thought-provo king took for historians, men of letiers, 
and linguists, posts and scholars alike. The book richly and justifiably, 
commends itself to research scholars and poets for its ancient grammar, 
and to the common man for its cducative preface. 

~~ VV. Ramakotaliah 

The Decean Chronicle, 12-9-1970, 



GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH 

ANDHRA PRADESH GOVERNMENT ORIENTAL MANUSCRIPTS 
LIBRARY AND RESEARCH INSTITUTE, HYDERABAD, A.P. 

Our Publications with Critical Introducticrs 

Price 

Rs. P. 

1. “Seetha Kalyanamu” . 3.75 
(Telugu Yakshagana Natak) 

2. Sringara Padamulu . 4.40 

(Telugu Classical Songs & Poems) 

3. Indumati Parinayamu . 4.00 

(Telugu Kavyamu) ' 

4. Radha Vamsidhara Vilasa Natak . 3.75 

(Yakshagana Natak in Hindi) 

5, Sree Geeta Govindamu - Geeta Sankaramu .. 3.75 

(Sanskrit Astapadees) 

6. Enugula Veeraswamy’s Journal ం 14.00 

(Kasiyatra Charitra in English) 

7. Sri Virupaksha-Sreerama Copper 

Plate Inscriptions 
(1576-1644 A.D.) 

Vijayanagar Empire. 
History of Araveeti Dynasty 

(In Telugu and English) 
Research and Criticism. | . 45.00 

8, Vaikrita Chandrikaa 

by 
Manchella Vasudeva Kavi 

along with 

‘Kala-Prapoorna’ 

Dr. Vadlamudi Gopalakrishnaiah’s 

Critical Preface . 38.00 
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త్పురుషోత ౦న నిజాశయం బెజి.గి యుద్భోధామృతాస్వాదులై 

నారద్రియ పురాణము 

(పొవ్తిబాధ రహితమైన యది యర్ధయుక్త మౌటచేత నేవిధులకు వారి 
చత  గ్రుత మైన యర్థముగల వాక్యమునందును [బ్రమాణతా శంక 

గొట్ట దదియును నీ [పకారంబునను [(బ్రమాణొపనిషత్తులకును 

వారలటిత నందుచేతనే [ప్రమాణత్వశంక పోంగొట్టంబడియె, నను 

నయంబున మానమదిగా సనువనిషనస్మి మాంసారంభ సం|భమంబును 

న్యాయమైనయది యో పత్యకతానుమానంబులు విశ్వచిదచిద్వును 

నాయకునియందుం [బమాణంబులుగా వానాయకుని యందు సమీచీన 

న్యాయోప బృంహితంబులె న వేదాంతంబులే [ప్రమాణంబు లదిగాన 

యాశ్చర్య శక్తికుండైన యాస్వామ్ సర్వవేదాం త రాతా; శ్రధిష్టితంబు 
లైన మఖంబులచేతను (బీతుండై తత*ల మచ్చుటక్రై సమర్థుండు; 
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